
Hallo allemaal, 

Het is bijna Pinksteren, wat een feest! We vieren Gods aanwezigheid 

in de vorm van de Heilige Geest. We willen u graag deze 

Pinkstergroet sturen, om elkaar zo te bemoedigen de Geest echt van 

harte onderdeel van uw, jouw en ons leven te laten zijn. Het is 

ontzettend waardevol voor ons om zo met elkaar verbonden te zijn. 

Graag willen we u aanmoedigen met de volgende tekst:  

Galaten 5: 15: Laat u leiden door de Heilige Geest!  

Hier in Schwerin-Lankow laten veel mensen hun leven leiden door gevoelens van eenzaamheid en er 

niet toe doen. Door gelatenheid, “ik zit mijn leven uit”. Door werk(loosheid) en televisie. Ook door 

wantrouwen, in deze tijd in het bijzonder tegen de regering, die maatregelen neemt om het 

Coronavirus in te dammen: “die doen alles om ons het leven zwaar te maken”. Ook wij laten ons vaak 

leiden door wat er op de dag op ons afkomt. Of door bepaalde gevoelens en gedachten.  

 

De Bijbel is helder: we hebben een keuze, waardoor we ons kunnen laten leiden door de Heilige 

Geest. En dat kost (soms) best wat moeite. Dat betekent dat we ons overgeven aan God als we ons 

willen LATEN leiden. Dat is een bewuste keuze. Dan staan we open voor Zijn weg, die soms anders is 

dan de onze. Dat betekent dat onze focus op het meebewegen met de Heiige Geest komt te liggen, 

te midden van ons dagelijks leven. Dat betekent ook dat de Heilige Geest meer ruimte krijgt om te 

werken, onze focus te veranderen, ook als we dat zelf niet altijd 

meteen in de gaten hebben. Juist dan merken we (achteraf) dat de 

Heilige Geest wonderen werkt, in ons eigen leven en in dat van 

mensen om ons heen.  

 

In deze Corona-tijd hebben we wel meermaals gedacht: “Heilige 

Geest…wat nu? We mogen niets ondernemen om mensen bij elkaar te 

brengen en mooie dingen in de wijk te doen”. Dat gaf wel eens een leeg gevoel. 

Maar we bidden ook elke dag: “Wilt u ons inzicht geven wat te doen en wilt u ons 

helpen met u mee te bewegen?”. En dan is er plots een buurvrouw die op een dag tegen ons zei: 

“wat zijn jullie een mooi gezin! Hoe jullie met elkaar omgaan en tijd nemen voor elkaar…dat zie je 

niet veel hier.”. Een bemoediging voor ons: Gods Geest werkt en gaat door! Door ons heen, juist in 

de kleine dingen, ook als we het zelf niet in de gaten hebben.   

 

Ons gebed is dat mensen hier in Schwerin-Lankow Jezus leren kennen en zich open stellen voor de 

Heilige Geest. Dat er ruimte komt in harten voor de Heilige Geest om grote dingen te kunnen doen. 

Dat de focus niet meer ligt in gelatenheid, maar in vreugdevol leven. 

Ons gebed is ook voor u en jou, als gelovige in Nederland. Dat u en jij zich bewust laten leiden door 

de Heilige Geest, met Hem mee bewegen waar Hij al aan het werk is. Dat is Hem betrekken in uw 

dagelijks leven, in de keuzes die gemaakt worden, maar ook het bewust beschikbaar zijn om door de 

Geest ingeschakeld te worden in wat Hij door u en jou heen wil doen. 

Laten we vandaag opnieuw bewust uitspreken: “Ja, Heilige Geest, vandaag wil ik me laten leiden 

door u. Open mijn ogen voor waar U aan het werk bent en gebruik mij op de plaats waar U me 

vandaag wilt hebben.” Dan mogen we ervan uitgaan dat Hij ons (nieuwe) kracht geeft en ons zal 

leiden tot eer van Zijn naam (Psalm 23:3).  

We wensen u en jou een gezegend Pinksterfeest!  

Hartelijke groeten, Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit 


