
Dit lied kunt u vinden in het 
liedboek voor de kerken. 
Een adventslied, afkom-
stig van Valentin Thi-

lo(1607-1662). Adventus, het woord 
zegt het al, wil zeggen: ‘aankomen, 
bereiken’. Dit lied werd vaak ge-
zongen net voor de kersttijd in de 
kerken. Het wilde de aankomst, de 
komst van Christus bezingen. Op 
deze manier vierde en bezong men 
al die mooie taferelen, zoals het 
kind in de kribbe, de kerststal, de 
herders op de velden.

Toch heeft Valentin Thilo ook nog 
andere zaken op het oog gehad. 
Adventsliederen hebben vaak een 
dubbele bodem. Dat komt doordat 
de aankomst van Christus in de we-
reld door de profeten van Israël ook 
verwijst naar het komende Gods-
rijk. Het gaat hen niet alleen om de 
geboorte van Christus, maar ook 
om Zijn Koningschap, Zijn heer-
schappij. De be-
doeling van dit ad-
ventslied was dat 
de mensheid zich 
zou voorbereiden 
op de aankomst, 
de terugkomst, de 
wederkomst van 
Christus.

Daardoor krijgt 
deze verwachting een extra lading. 
De extra lading is dat heel ons le-
ven een voorbereiding is op de 
aankomst, terugkomst van Jezus 
Christus. Zelfs is het zo, dat Valen-
tin Thilo aan dit lied nog een extra 
strofe toevoegde. De interkerke-
lijke gezangencommissie besloot 
de laatste strofe van dit lied weg te 
laten. Zelf vind ik dit spijtig, maar 
soms besluiten mensen die bekwa-
me musici zijn voor componisten 
wat wel en niet in een lied mag mee 
klinken. De strofe die men wegliet 
luidde: O Jezus, maak mij arme, in 
deze heilige tijd, uit goedheid en 
erbarmen, zelf voor uw heil bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, dit hart uw 
kribbe wezen, opdat nu en nade-
zen, ik U lofzingen zal.

De heren musici vonden dit te 
zoet, het raakte te zeer het per-
soonlijke. Helaas las men over de 
zin heen: ‘laat dit bestaan uw stal,  
uw kribbe wezen. Hoe persoonlijk, 

hoe individueel deze zinnen ook 
overkomen, het gaat hier wel over 
ons bestaan. Voelde Valentin Thilo 
aan dat de meeste mensen alleen 
maar met hun eigen toko bezig 

zijn? Hun natje en 
droogje, kopen 
en verkopen, de 
liefde bedrijven en 
ten huwelijk vra-
gen, economische 
belangen die ten 
diepste onze angst 
verhullen dat we 
stapjes terug moe-

ten doen, vakbonden die op sprin-
gen staan als het om onze pensioe-
nen gaat, kortom de hele moderne 
thematiek die dagelijks op ons net-
vlies komt? Voelde deze componist 
aan dat Christus maar zo bij ons 
kan binnen breken als een dief in 
de nacht? Begreep deze componist 
dat deze planeet die aarde heet ons 
gegeven is, om ons voor te bereiden 
op de aankomst van de Heer?

Heeft Valentin Thilo begrepen 
dat al onze grijpgrage handjes naar 
meer en nog eens meer in feite de 
terugkeer van Jezus Christus in het 
vergeetboek willen plaatsen? Ja, 
dat ons hart helemaal niet een plek 
mag zijn waar Christus woning mag 
maken, gewoon omdat wij Hem 
niet toestaan onze tijd, onze dagen, 
onze gedachten, ons handelen te 
laten bepalen.

Wij leven zeker in tijden van 
bekwame economen, bekwame 
politici, die verder kijken dan de 
waan van de dag. Maar wat zou 
het mooi zijn, als deze kundig-
heid rekening zou houden met 
de aankomst en wederkomst 
van Christus. Of is het zo dat 
kundigheid,kennis,wetenschap 
ons niet kunnen bewaren tegen 
geestelijke uitdroging, tegen mo-
reel verval? In dit laatste neig ik te 
geloven, want als ons hart, ons per-
soonscentrum niet open staat voor 
de roep van Christus ons te bekeren 
van de waan van de dag, dan gaan 
wij met al onze bedrijvigheid regel-
recht naar de afgrond.

Daarom ben ik Valentin Thilo 
dankbaar dat hij dit lied compo-
neerde om ook mij er aan te herin-
neren, dat niet het journaal, maar 
Christus aankomst en wederkomst 
bepalend zijn voor het leven in 
het hier en nu, kortom dat het er 
op aankomt dat ons bestaan in 
haar hoogte en diepte, een stal, 
een plaats mag zijn waar Christus 
woning moet maken. Verwacht de 
komst  des Heren, oh mens,bereid 
u voor.

ds D.Smink, Nieuwleusen

Verwacht de komst des Heren

�� �‘Christus�kan�
zo�maar�binnen�
breken�als�een�
dief�in�de�nacht?’

OVerdenking

Steenwijk – Leden van kerken 
in Steenwijkerland, verenigd in 
de groep Kerk en Hobby, presen-
teren zaterdag in de Clemens-
kerk in Steenwijk hun werkstuk-
ken. Om 15.00 uur is de ope-
ning, waarna er gelegenheid is de 
werkstukken te bekijken en met 
de deelnemers in gesprek te gaan. 
Thema is Thuiskomen. In het af-
gelopen jaar kwam 
de groep vijf keer bij 
elkaar om over het 
thema te spreken 
en elkaar te inspire-
ren. Zondag 9 okto-
ber wordt het thema 
belicht tijdens de 
dienst in dezelfde 
kerk, aanvang 9.30 
uur. Voorganger 
is dominee Haan-
stra. Na de dienst 
is de kerk open tot 
12.00 uur. Verder is 

de expositie nog te bekijken van 
maandag 10 t/m vrijdag 14 okto-
ber, ’s middags van 14.00 – 16.00 
uur. Bezoekers die geïnspireerd 
zijn geraakt zijn welkom bij Kerk 
en Hobby.

�� Informatie: Lyda Bijkerk, tel. 
513414 of Erica Noordanus,  
tel. 514221)

Kerk en Hobby in Clemenskerk

StaphorSt - De reformatori-
sche vereniging voor familiele-
den van psychisch zieken ‘een 
handreiking’ houdt donder-
dag 20 oktober in de Willem de 
Zwijgerschool aan de Berger-
slag 22 in Staphorst een regio-
avond vanaf 20.00 uur.

Spreker op deze avond is drs. 
E. de Jong, psychiater in Zwol-
le. Het thema van zijn lezing 
is: ‘Persoonlijkheidsproblema-
tiek: over mensen die moei-
te hebben met zichzelf en met 
anderen’. Persoonlijkheid is dat 
wat een persoon karakteriseert. 
Indien de persoonlijkheid ge-
zond is, stelt dat mensen in 

staat om het gedrag op een ge-
wenste manier aan te passen 
aan de omstandigheden en de 
situatie van het moment, zodat 
ze tevreden over zichzelf zijn, 
maar ook goed kunnen func-
tioneren in contacten met an-
deren. Maar er zijn ook men-
sen die problemen hebben met 
hun persoonlijkheid. Hierover 
hoopt dr. De Jong het een en 
ander te zeggen. Ook is op deze 
avond de uitgewerkte lezing van 
ds. H. Lassche over ‘Psychisch-
pastorale zorg: pijn en vreugde’ 
te koop. Alle belangstellenden 
zijn hartelijk welkom. Informa-
tie: (0522) 463914.

Handreiking  
houdt lezing

Meppel

Herman 
Boon naar 
Levensrivier
De christelijke cabaretier Her-
man Boon komt op zondag 9 
oktober naar de evangelische 
gemeente de Levensrivier 
in Meppel. Herman Boon is 
vooral bekend door zijn the-
aterprogramma’s, maar ook 
door zijn acteer- en presenta-
tiewerk in de EO-televisiepro-
gramma’s. Ook maakte hij een 
aantal cd’s, waarvan Stapel-
gek op jou en Stap maar in het 
bekendst zijn. Een ieder is van 
harte uitgenodigd voor deze 
ochtend. De dienst begint om 
10:00 uur en is in Wijkcentrum 
de Poele aan de Groen van 
Prinstererstraat 1a in Meppel 
(www.de-levensrivier.nl).

peSSe

De Verleiding
Just4U uit Hoogeveen verzorgt 
zondag een dienst in de gerefor-
meerde kerk in Pesse, aanvang 
10.00 uur. Thema is ‘De Verlei-
ding’. Met behulp van samen-
zangliederen, woorden van her-
kenning, een film in een elektro-
nica-winkel, een videoclip van 
Tracy Chapman, een overden-
king en een snoepjespot/apen-
val wordt de bezoeker verleid na 
te denken over dit thema.

Diever

Nederland zingt
In de Kruiskerk in Diever 
wordt zondagavond een fees-
telijke dienst gehouden. Een 
half jaar geleden kreeg de ker-
kelijke gemeente een nieuw 
orgel geschonken dat over 
een mooie klank beschikt. 
Er worden nu zangavonden 
gehouden met liederen die 
inspireren en ontroeren. Ds 
Jelle de Kok spreekt kort over 
het thema ‘Niemand heeft ooit 
God gezien, maar Hij laat zich 
wel kennen. Ronald Knol uit 
Dwingeloo begeleidt de sa-
menzang. Aanvang 19.15 uur.

Eelco Kuiken

Deze en vorige week trokken 23 
kunstenaars door Meppel, Wes-
terveld en Steenwijkerland om 
zestien kerken te bezoeken. Op 
13 oktober trekt een andere groep 
kunstenaars langs godshuizen in 
de Wolden en Midden-Drenthe. 
Allemaal zijn ze op zoek naar een 
goede locatie voor Feest van de 
Geest, dat volgend volgend jaar 
weer plaatsvindt. 
Op zoek naar plekken om het 
Mysterie te verbeelden. In onze 
regio staan middeleeuwse be-
dehuizen en lelijke protestantse 
‘dozen’. Voor elke kunstenaar is er 
wel wat wils. Lelijk kan ook weer 
mooi zijn.

Het is een traditie in deze re-
gio. Kunstenaars die exposeren in 
kerken rondom Pinksteren. Feest 
van de Geest is de overkoepelen-
de naam van deze bijzondere ex-
posities die volgend jaar van 17 
tot en met 20 mei en 25 tot en met 
28 mei plaatsvinden. 

Het gebeurt al jaren en de tradi-
tie wordt nu ook elders in Neder-
land overgenomen. Keramiek, 
schilderijen, sculpturen of objec-
ten die refereren aan de uitstor-
ting van de Heilige Geest, zoals 
beschreven in de bijbel. Op welke 
plek komt een kunstwerk het bes-
te tot zijn recht?

In de komende editie is het 
thema ‘Geestdrift’. Kunstenaars 
maakten vorige week en deze 
week onder leiding van dominee 
Marjan van Hal uit Nijeveen een 
rondgang langs zestien kerken. 
Waar is het licht mooi? Wat is het 
verhaal achter het gebouw en hoe 
kun je dat verwerken in je werk? 
Dominees hielden een praatje 
over hun gemeente en over de 
historie van de kerk. Niet zelden 
ging het verhaal vele honderden 
jaren terug in de tijd en werden 
de bezoekers meegenomen naar 
de duistere middeleeuwen, waar-

in de Heilige Geest een schijn-
baar geringe rol had.

Heilige Geest
Het is een wonderbaarlijk Bij-

belverhaal. Leerlingen van Je-
zus ontvangen na lijden, sterven 
en hemelvaart de Heilige Geest. 
Pinksteren. Ze praten in allerlei 
talen en verkondigen het evan-
gelie en iedereen, waar ze ook 
vandaan komen, kan ze verstaan. 
Mensen denken dat ze stomdron-
ken zijn, hoewel het nog vroeg in 
de ochtend is. Niets is minder 
waar. Ze zijn letterlijk begees-
terd. Ze vloeien over. De Heilige 
Geest openbaart zich ook door 
kleine dansende vlammetjes op 
het hoofd van de apostelen. Ze 
krijgen de Geest om het evangelie 
aan iedereen kenbaar te maken. 
Echt of symboliek?

Pinksteren is het Feest van de 
Geest. Vandaar de naam van de 
kunstmanifestatie in de kerken. 
De een neemt het bijbelverhaal 
letterlijk, de ander ziet het meer 
symbolisch. Kunstenares Anna 
Selderijk (50) uit Uffelte bekijkt 
de kerken op zoek naar een goede 
plek voor haar vuursculpturen. 
‘Voor mij is de Geest de allesom-
vattende levensenergie, de oer-
kracht die in ons allen zit. Ik be-
schouw dat niet als God ‘

Nicolaaskerk
Op een mooie dag deze week 

is de groep onder andere in de 
prachtige Nicolaaskerk in Dwin-
geloo te vinden, een godshuis dat 
dateert uit de 15e eeuw. Kunst-
schilderes Margriet Klijnhout 
(54) uit Havelte loopt rond om 
foto’s te maken van de verlichte 
nissen. Hier zou haar werk kun-
nen hangen. Ze beschouwt de 
Heilige Geest niet alleen als Geest 
van God. ‘Het gaat om de god-
delijke vonk in ons. Ik vind het 
meer een spiritueel verhaal. In 
het christelijk geloof zit veel wijs-

heid. Je moet er als mens wel het 
goede uithalen, er wat mee doen, 
dat is ook de geest.’ De Haveltse is 
op zoek naar lichte plekken in de 
kerk, zodat haar werken goed uit-
komen. 

Ze heeft eigenlijk haar oog la-
ten vallen op de Reestkerk in IJ-
horst/de Wijk om haar olieverf-
schilderijen op te hangen.

Predikant Bé Damman van de 
Nicolaaskerk houdt een praat-
je over ‘zijn’ prachtige godshuis 

dat opvalt door die wonderlijke 
‘ui’ op de toren. Zoals elke mid-
deleeuws bedehuis is hij van west 
naar oost gebouwd, in de rich-
ting van Jeruzalem, in de richting 
van het Licht. Damman vindt de 
uitstorting van de Heilige Geest 
een mooi verhaal, maar het let-
terlijk nemen, dat is lastig. ‘Het 
heeft voor mij te maken met het 
wegvallen van grenzen, van taal-
verschillen. Er is opeens geen on-
derscheid meer. De Geest is het 

Dwingeloo – De Heilige Geest. Is dat echt de Geest van 
God of is het een kracht in onszelf die we aan kunnen spre-
ken, waardoor we een stukje Goddelijke vonk over kunnen 
dragen aan een ander? Vraag het tien mensen en je krijgt 
evenzoveel antwoorden. Mysterie.

Kunstschilderes Margriet Klijnhout uit Havelte loopt rond om foto’s te maken van de verlichte nissen in de Nicolaas-
kerk. Boom regionale uitgevers / Eelco Kuiken

overvloeiende. Je vindt elkaar, je 
verlangt naar elkaar. Zo zie ik het. 
Voor mij is het eerlijk gezegd een 
Mysterie, maar wel een prachtig 
Mysterie.’

Dominee Imko Postma van de 
Brug-es Kerk denkt er weer an-
ders over. Ook zijn kerk wordt be-
zocht. ‘De Heilige Geest is voor 

mij echt de Geest van God. Die is 
krachtig en hij kan je aanraken. 
Het is een echte kracht, bijna een 
persoon, onderdeel van de god-
delijke drie-eenheid. Die Geest 
is driftig die wil het evangelie 
verkondigen. Hij trekt zich niets 
aan van hokjes. Daarom spreekt 
het thema Geestdrift mij aan. De 

Geest is driftig, wil aan de slag.’
Dominee Marjan van Hal uit 

Nijeveen begeleidt de kunste-
naars. ‘De Geest is voor mij ook 
een kracht in jezelf; intuïtie, crea-
tiviteit. Je kunt de Geest opdelven 
in jezelf.’

�� www.feestvandegeest.nl

Kunstenaars verbeelden mysterie van de Geest

 Boom regionale uitgevers / Wilbert Bijzitter

Zaterdag 8 oktober
Meppel: Zevendedagsadventisten 
(doopsgez. kerk): 9.45 uur bijbelstu-
die; 11.00 uur ds. R.K. de Raad.
Zondag 9 oktober
Meppel: Protestantse gemeente, 
Grote- of Mariakerk: 10.00 uur ds. 
Pieter Dekker, m.m.v. de Cantorij. 
Het Erfdeel: 10.00 uur jubileum ds. 
Femke Groen. Kerkelijk centrum Trias 
(kelder): 10.00 uur jeugdkapel. Diaco-
nessenhuis-Reggersoord:  10.30 uur 
dr. L.M. Karelse. De Schiphorst: 10.30 
uur J. van Riessen. Het Apostolisch 
Genootschap (Witte de Withstraat 2): 
9.30 uur mevr. A. Strijker-Brals. RK 
Stephanuskerk: 10.00 uur dienst on-
der leiding van parochianen, m.m.v. 
gemengd koor. Geref. kerk vrijge-
maakt Kruiskerk (Thorbeckelaan 73): 
9.30 uur ds. P.H. van der Laan; 16.45 
uur ds. L. Sollie. Chr. geref. kerk De 
Hoeksteen:  9.30 en 17.00 uur ds. 
J.J. Lof. Doopsgez. gem. en Remon-
strantse vrijz. gem. (doopsgez. kerk): 
10.00 uur pastor A.J. Klok. Leger 
des heils (Havenstraat 13): 10.00 uur 
dienst. Vrije evang. gem.:  9.45 uur 
Henk van Dam. Rafaëlgemeente Sion 
(De Kameel): 10.00 uur Hans van der 
Meulen. Baptistengemeente (CSG 

kerkdienSTen
Dingstede, G. Doustraat 13): 10.00 
uur br. Cees Hanemaayer; 19.00 uur 
leerdienst. Evang. gem. De Levensri-
vier (De Poele, Groen van Prinsterer-
straat 1a): 10.00 uur Herman Boon. 
De Christengemeenschap, Beweging 
tot religieuze vernieuwing (Cathari-
nastraat 44): 9.45 uur zondagsdienst 
voor de kinderen (inzingen 9.30 uur); 
10.15 uur mensenwijdingsdienst 
(elke tweede zondag van de maand); 
10.30 uur mensenwijdingsdienst 
(elke tweede woensdag na de dienst 
op zondag). Evang. gem. De Deur 
(wijkcentrum Koedijkslanden, G. 
Doustraat 96): 11.00 en 18.00 uur J. 
Breed; woensdagavond 19.30 uur 
bijbelstudie.
Belt-Schutsloot: Protestantse ge-
meente: 9.30 uur ds. W.J. Menkveld; 
19.00 uur zing in.
Diever: Herv. gemeente: 10.00 uur 
ds. F. Damman-Verboom. Geref. kerk: 
10.00 en 19.15 uur ds. J. de Kok.
Dwingeloo: Herv. kapel Leggeloo-
Eemster:  10.00 uur ds. J.R. Smit, 
Beilen, HA. Herv. gemeente (Nico-
laaskerk): 10.00 uur ds. B.J. Damman, 
HA. Geref. kerk: 10.00 uur ds. W.H. 
Slob, Zuidlaren; 19.15 uur Lucas 
Kramer.

Havelte: Protestantse gemeente: 
10.00 uur ds. Th.J. Veenstra, HA.
Koekange: Herv. gemeente:  9.30 uur 
ds. H.E.J. de Graaf.
Kolder- en Dinxterveen: Herv. ge-
meente: 10.00 uur J. Zijlstra, Elburg, 
jeugddienst.
Nijensleek: Geref. kerk: 10.00 uur ds. 
G. Venhuizen, HA, SOW-dienst.
Nijeveen: Herv. gemeente: 10.00 uur 
ds. M. van Hal. Geref. kerk:  10.00 uur 
ds. P.G. van Heiningen.
Pesse: Herv. gemeente (Voorhofkerk): 
10.00 uur kand. Slothouber, Zwolle. 
Geref. kerk (Kruispuntkerk): 10.00 uur 
ds. C.J. ‘t Lam; 19.00 uur ds. C.J. ‘t 
Lam, zangdienst.
Rouveen: Herv. gemeente: 9.30 uur 
ds. W. van Vreeswijk; 14.00 uur ds. H. 
Born. Dienstgebouw herv. gemeente: 
9.30 uur ds. H. Born; 14.00 uur ds. W. 
van Vreeswijk. Geref. kerk vrijge-
maakt: 9.15 en 11.00 uur ds. R. de 
Graaf; 13.15 en 15.00 uur ds. P. van 
de Berg. Geref. kerk: 11.00 uur H.J. 
Brouwer, Rouveen.
Ruinen: Protestante gemeente (Ma-
riakerk): 10.00 uur ds. G. Naber.
Ruinerwold: Herv. gemeente te Rui-
nerwold: 10.00 uur ds. R. Kloosterziel. 
Herv. kapelgemeente: 9.30 uur ds. 

W.H.D. Pastoor. Geref. kerk, Berg-
huizen: 10.00 uur ds. P. Boomsma, 
Nijverdal; 14.30 uur ds. J. Moerman-
Szabo, Beilen. Geref. kerk vrijge-
maakt (herv. kerk Koekange): 11.00 en 
16.30 uur ds. Werkman, Hardenberg.
Sint Jansklooster: Kapel: 14.30 uur 
ds. I. Hoornaar, Ermelo. Geref. kerk 
(Johanneskerk): 10.00 uur ds. M.P. 
Vis; 19.00 uur R. Pasterkamp, Urk.
Staphorst: Herv. gem. De Rank: 
10.00 uur ds. J.G. Zomer. Geref. 
kerk De Bron: 9.00 uur H.J. Brouwer, 
Rouveen; 14.30 uur ds. A.P. Davelaar, 
Zwartsluis. Evang. gemeente Bethel: 
10.00 uur Dries van Oostenbrugge. 
Hersteld herv. gemeente: 9.30 en 
14.00 uur ds. B. Reinders. Geref. kerk 
vrijgemaakt:  11.00 uur ds. P.v.d. Berg; 
16.30 uur ds. R. de Graaf.
Vledder: Herv. Gem. (Johannes de 
Doperkerk): 10.00 uur ds. G. Venhui-
zen, HA, SOW-dienst in Nijensleek.
Vledderveen: Herst. herv. gem.: 10.00 
en 19.00 uur ds. A. van Herk, Hasselt.
Vollenhove: Herv. gemeente: 10.00 
en 19.00 uur ds. W.L. Dekker, Kolder-
vaan, HA. Geref. kerk (Kleine- of Ma-
riakerk): 10.00 uur ds. H. Linde; 19.00 
uur ds. C.P. Both, taizédienst. Geref. 
kerk vrijgemaakt (De Hoeksteen): 9.30 

uur ds. R.M. Meijer, Hasselt; 14.30 
uur P.F. Lameris, Hoogeveen. RK St. 
Nicolaaskerk: 10.00 uur dienst.
Wanneperveen: Protestantse ge-
meente: 11.00 uur ds. W.J. Menkveld.
Wapserveen: Protestantse gemeente: 
10.00 uur ds. G. Wiersma-Smelt, 
Ruinerwold.
Wilhelminaoord: RK Johanneskerk: 
11.00 uur dienst.
IJhorst-De Wijk: Herv. gemeente: 
10.00 uur ds. H. de Ruiter.
Zorgvlied: PKN Kapel Obadja:  10.00 
uur ds. H. Procee.
Zuidwolde: Herv. gemeente: 9.30 
uur A. Palland, Mastenbroek. Geref. 
Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. P.J. 
Ros, Hasselt. Geref. kerk vrijgemaakt 
Het Anker: 9.30 uur ds. J. Kruidhof, 
Nieuwleusen, HA; 15.00 uur ds. J.H. 
Dunnewind, Heemse.
Zwartsluis: Herv. gemeente: 10.00 
uur A. Lowijs, Noordscheschut; 19.00 
uur ds. J.A.L. Duijster en ds. W. 
Geerlof, gez. dienst. Geref. kerk: 8.45 
uur ds. J.A.L. Duijster, dienst in herv. 
kerk; 19.00 uur ds. J.A.L. Duijster en 
ds. W. Geerlof, gez. dienst in herv. 
kerk. Geref. kerk vrijgemaakt: 9.30 ur 
ds. A. de Jager, Enschede; 19.00 uur 
student Willem Jagersma, Kampen.

Kerk & samenleving opMerkelijk  als buitenaards leven wordt ontdekt, heeft dat gevolgen voor 
het christendom. Stierf jezus ook voor hun zonden? Die vraag stelde de Duitse 
professor Christian weidemann tijdens een lezing.
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