
 
 

 
 

 
Goede vrienden, 

 

Vandaag hebt u het nieuwe bezinningsblaadje voor u. Je zult zien dat dit deze keer meer dan een 

week beslaat. De dag na Hemelvaart begint het Pinksternoveen. Het Pinksternoveen zijn de 9 dagen 

die er liggen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Noveen kennen we ook van een Noveenkaars die 9 

dagen kan branden. 

Tijdens deze 9 dagen zullen wij ons voorbereiden op het Pinksterfeest. Je kan dit met deze 

gebedsblaadjes. In de nieuwsbrief van de maand mei staan ook nog een aantal voorstellen om thuis 

het Pinksterfeest voor te bereiden. 

Elke dag zullen wij ook het gebed bidden tot de heilige Geest. We zetten hier de tekst die je de 

volgende 9 dagen elke dag kan gebruiken. 

Wij wensen jullie een mooi Pinksternoveen toe en op Pinksteren een Zalig en vredevol 

Pinksterfeest. 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.  

Laat ons bidden,  

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. 

Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over Zijn 

vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederdaling van de heilige Geest over Maria en de Apostelen. 

 

 

 

 



 
 

Vrijdag 22 mei 2020 ‘De vreugde van de Heer.’ 

 

Eerst lezing: Hand18, 9-18: ‘Paulus te Korinte’ 

Evangelie: joh 16, 20-23a: ‘Uw vreugde zal niemand u ontnemen.’ 

 

Bezinning 

Wanneer Gij komt  

door Gery Helderenberg 1891-1979 

Wanneer Gij komt, 't kan heden zijn, 't kan etenstijd met allen zijn, 

't beloofde land, 't verwacht festijn, 't kan vreugde zijn of aardse pijn. 

 

Wanneer Gij komt, 't kan morgen zijn, 't kan dageraad of avond zijn, 

de goede Herder kan het zijn, de Man met balsem, brood en wijn. 

 

Wanneer Gij komt, 't kan middag zijn, door 't kruispunt loopt de dwarse lijn, 

met vuur gezuiverd staan wij rein, 't kan 't heerlijk uur der liefde zijn. 

 

Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn, 't kan donkerheid vol tranen zijn, 

of, vallen wij uit 't ijdel schrijn, 't kan 't laatste woord voor 't sterven zijn. 

 

Wanneer Gij komt, 't kan eeuwig zijn, Uw lichaam kan zo glanzend zijn, 

't kan Pasen in de bloesems zijn, Gij kunt voorgoed gekomen zijn. 

Gebed 

 

Opgestane Jezus, als wij het eenvoudige verlangen hebben om uw liefde te ontvangen, ontbrandt er 

langzaamaan een vlam in de diepste kern van ons hart. Deze vlam van liefde, die door de heilige 

Geest is ontstoken, kan in het begin nog heel kwetsbaar zijn. Het onwaarschijnlijke is echter dat ze 

altijd brandt. En wanneer wij begrijpen dat u ons liefhebt, dan wordt het vertrouwen van het geloof 

ons eigen lied. Amen. 

 

Bijbelquote 

 

Jezus sprak: ‘Wat gij de Vader ook zult vragen, Hij zal het u geven in mijn Naam.’ 

Joh. 16, 23 

 

Wij bidden voor 

Voor onze christengemeenschap over de ganse wereld, die zich voorbereiden op het Pinksterfeest. 

Dat de goede Geest ons allen mag bezielen om in deze moeilijke tijden er voor elkaar tot steun en 

troost te zijn. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 



 
 

Zaterdag 23 mei 2020 Ik ga naar de Vader 

 

Eerste lezing: Hand 18, 9-18: ‘Het optreden van Apollos’  

Evangelie: Joh 16, 23b – 28: ‘Ik verlaat de wereld en ga naar de Vader 

 

Bezinning: ‘De Geest waait door ons heen.’ 

De Geest waait door ons heen  

als een wind 

en als een kranige kracht  

De Geest doet ons doen  

wat niet mogelijk lijkt  

wat ons te boven gaat.  

De Geest doet ons uitzien  

naar de wereld van God 

en doet ons de liefde van God omarmen.  

De Geest laat ons geloven 

in wat we amper durven vermoeden doet deuren opengaan 

die we nauwelijks kunnen bewegen.  

Kom, Geest van God.  

Piet Stienaers, sdb. 

Gebed 

Heilige Geest, u bezielt wat breekbaar is. U ontsteekt een vlam van levende barmhartigheid en 

liefde die diep in ons onder de sintels smeult. En zelfs de vrees en duisternis van ons hart kunnen 

door u een dageraad van nieuw leven worden. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen, weer verlaat ik de wereld en 

ga naar de Vader.’ Joh 16, 28 

 

Wij bidden voor 

Wij bidden u, zend uw Trooster Geest tot allen die in nood verkeren. 

Wij bidden u, zend uw Trooster Geest tot allen die slachtoffer van onrechtvaardigheid zijn. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 

 

  

 



 
 

Zondag 24 mei 2020: Zevende paaszondag 

 

Eerste lezing: Hand A, 12-14: ‘Eensgezind volharden in het gebed.’ 

Evangelie: Joh 17, 1-11a: ‘Vader, verheerlijk uw Zoon.’ 

 

Bezinning 

Eensgezind en volhardend 

 

De leerlingen schoolden samen. Hun Meester was niet meer onder hen. 

Hij was ten hemel opgenomen. Zij bleven achter, niet passief wachtend, 

maar in een volhardend en eensgezind bidden. Daarin voelden ze zijn aanwezigheid. 

Ze wisten, dat het hun taak was om – toegerust met zijn Geest – 

zijn levenswerk voort te zetten. Hun samen bidden bracht hen bij elkaar: 

ze hoopten en geloofden hetzelfde; ze verwachtten dezelfde beloofde Geest. 

Dat gaf hen de kracht om door te gaan. 

Bidden – vooral samen bidden – kan een geweldige kracht geven. 

Het schept een sterke onderlinge band. Het roept solidariteit op, 

die mensen boven zichzelf doet uitstijgen. Bidden is de hartslag van ons geloven. 

Het nodigt uit om te volharden, om te blijven geloven in eigen kracht. 

Bidden geeft het diepe gevoel, dat we er niet alleen voor staan. 

Wat er ook gebeurt, God is er ook nog. Bidden maakt niet het onmogelijke waar, 

maar het maakt ons wel sterk om ons leven recht in de ogen te kunnen zien. 

Het geeft kracht om elkaar te dragen in goede en in kwade dagen. 

Ons bidden kan bijdragen aan onze innerlijke rust en dat houdt ons in evenwicht. 

Wim Holterman osfs. 

Gebed 

God, Vader van Jezus Christus, 

Gij hebt de volheid van uw Geest 

doen rusten op Jezus van Nazareth. 

Schenk zijn inspiratie ook aan ons 

zodat we Hem kunnen navolgen, 

Hij die uw Zoon is en ons grote Voorbeeld. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt 

gezonden, Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij 

hebt opgedragen te doen. Gij Vader verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij die heerlijkheid, die 

ik bij U had eer de wereld bestond.’ 

 

Wij bidden 

dat wij, in het voetspoor van Jezus, mogen geloven 

dat wij voor elkaar een betere en meer menselijke wereld kunnen opbouwen. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 



 
 

Maandag 25 mei 2020 Jezus overwint 

 

Eerste lezing: Hand 19, 1-8 ‘Gemeente van Efeze laat zich dopen.’  

Evangelie: Joh 16, 29-33 ‘Ik heb de wereld overwonnen.’ 

 

Bezinning 

Mensen gevraagd om de vrede te leren, waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan, mensen 

gevraagd die wegen markeren waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden, en om tegen de waanzin de straat op te gaan, Mensen 

gevraagd om de tekens te duiden, die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal 

Mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen verontrust door een wapen dat niemand ontziet. 

Mensen die helder de waarheid beseffen, dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet. 

Mensen gevraagd die in naam van de vrede en voor behoud van de aarde en al wat daar leeft, 

wapens het liefst tot een ploeg willen smeden voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. 

Mensen gevraagd, er worden mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd. 

Mensen te midden van mensen gevraagd 

 

Gebed 

Heer, onze God, 

die de vrede in ons hart wilt planten. 

Wij bidden U vandaag om mensen 

die de aarde in hun hart dragen 

en de hemel in hun ogen. 

 Laat de vrede geen papieren vrede zijn 

maar een dagelijks verhaal van kleine mensen 

die ervaren dat ze alleen in Uw trouwe handen geborgen zijn. 

Amen 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Dit heb ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de 

wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ Joh 16,33 

 

Wij bidden 

Voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving van vandaag, 

in de politiek, in godsdiensten en kerken, vakbonden en organisaties. 

Dat ze, net zoals Jezus, ons voorgaan in wegen van gerechtigheid en vrede. 

Dat ze moedig zijn om in dialoog te blijven met andere overtuigingen. 

 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 

 

 

 

 



 
 

Dinsdag 26 mei 2020 Verheerlijking 

 

Eerste lezing: Hand. 20,17-27 ‘Paulus loopbaan ten einde.’ 

Evangelie: Joh 17, 1-11a ‘Vader verheerlijk uw Zoon.’ 

 

Bezinning 

De berg opgaan 

 

Van tijd tot tijd moet je het doen: de berg opgaan, de wereld laten verstillen, 

jezelf en de anderen hervinden in het gebed, het volle licht van God laten schijnen op je gezicht. 

Dat kan je vooral in het gezelschap van Jezus, uit wie dit heldere licht al straalt, 

en in het gezelschap van andere bergbeklimmers, Godzoekers zoals Mozes en Elia. Het was voor 

hen geen wereldvlucht. Ze namen alles mee op die berg: 

het wel en wee van hun volk, hun machteloosheid en hun ontgoocheling. 

Maar er kwam even vrede in hun hart, ze ontvingen nieuwe kracht om af te dalen, 

om te herbeginnen. 

Want wie op de berg alles in het volle licht heeft gezien, 

kan God ook vinden in het getekende, verwrongen mensengezicht dat ‘lijden’ heet. 

 

 

Gebed 

God, op de berg hebt Gij Jezus geopenbaard als uw Zoon, groter dan de grootste der profeten. Leer 

ons te luisteren naar Zijn Woord, schenk ons inzicht in het mysterie van zijn lijden en zijn 

verheerlijking. Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus bad: ‘Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U 

behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben Uw Woord onderhouden. Nu weten zij dat 

al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld, heb ik 

hun meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan 

en zij geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.’ 

 

Wij bidden dat 

God ons gedenkt, 

de mensen die wij zijn, 

onderweg naar Pinksteren. 

Gedenk ons met alles wat ons beweegt en bezwaart, 

ons verheugt en ons goed doet. 

 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen  

wij bidden Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 

 

 

 

 

God, 



 
 

Woensdag 26 mei 2020 Eén zijn 

 

Eerste lezing: Hand 20,28-38 ‘Paulus’ loopbaan is ten einde.’ 

Evangelie: Joh 17, 11b-19 ‘Dat zij één mogen zijn.’ 

 

Bezinning 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden, 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. (St.-Franciscus) 

 

 

Gebed 

Goede God, 

zoals Gij Jezus in de wereld zendt, 

zo zendt Hij ons. 

Zoals Gij één zijt met uw Zoon, 

zo wilt Gij met ieder van ons verenigd zijn. 

Wij bidden U: 

maak ons eensgezind in liefde 

en behoed ons voor onenigheid. 

Dit vragen wij U, Bron van alle Liefde. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus sprak: ‘Goede Vader, zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt, zo zend ik hen in de wereld 

en omwille van hen wij ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd mogen zijn.’ Joh 

17, 18-19 

 

Wij bidden 

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap, 

wij die ons volgelingen en tochtgenoten van Christus noemen. 

Dat wij elkaar sterken in geloof en liefde, 

en dat we de geestkracht mogen ontvangen om samen de weg van Jezus te gaan. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 



 
 

Donderdag 28 mei 2020 Volmaakt één zijn 

 

Eerste lezing: Hand 22,30; 23 6-11 ‘Paulus staat terecht voor het Sanhedrin’ 

Evangelie Joh 17,20-26 ‘ Dat zij volmaakt één zijn.’ 

 

Bezinning 

Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren, aandachtig en zachtmoedig 

de anderen en zichzelf laten uitspreken  

Eenheid vind je waar mensen het beste wensen 

uit de grond van hun hart – voor elkaar, zo maar, 

omdat ze trachten elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen. 

Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken, 

in wederzijds geloof en vertrouwen. 

Waar ze het niet lastig vinden te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, 

te ontvangen. 

Eenheid begint bij jezelf. Ja, eenheid vinden in je denken en doen: 

van je woorden je leven maken en van je leven je woorden. 

Eenheid begint daar waar hart en handen samen op weg willen 

naar dat Rijk van gerechtigheid en liefde. Emmanuel Dobbelaere 

 

Gebed 

God, 

wij bidden U in naam van Jezus: 

dat wij allen één mogen zijn 

zoals Gij Vader, in Jezus zijt, 

en Hij in U. 

Dat wij op elkaar betrokken mogen zijn 

in de liefde waarvan Gij de Bron zijt. 

Dat uw naam ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’ 

in ons gestalte krijgt. 

Wij bidden U 

dat wij zo mogen bouwen 

aan het geluk van onze wereld. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus bad: ‘Vader, ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt, met Mij mogen zijn waar ik ben opdat zij 

Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij Mij gegeven hebt, daar Gij Mij lief hebt gehad voor 

de grondvesting van de wereld.’ Joh 17, 24 

 

Wij bidden 

 voor de Kerk van Jezus op aarde, 

vooral voor hen die daarin een leidende rol vervullen. 

Dat ze uitnodigende en bemoedigende woorden spreken 

en de weg naar God open houden. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 



 
 

Vrijdag 29 mei 2020    Wij worden herder 

 

Eerste lezing: Hand 25, 13-21   ‘Het geval van Paulus’ 

Evangelie: Joh 21, 15-19            ‘ Weid mijn schapen’ 

 

Bezinning 

God, hemelse Vader, 

steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus dat ook aan mij vraagt: 

“Hou je van Mij?” 

En als ik denk met heel mijn leven 

een antwoord klaar te hebben, 

dan vraagt Hij het opnieuw 

en moet ik mijn antwoord vaak inslikken, 

omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben. 

Open daarom mijn hart. 

Leer mij van U en van Jezus te houden 

en mij door U te laten beminnen. 

En geef mij ook de durf om uw liefde voor mij 

en mijn liefde voor U 

een concreet gelaat te geven 

in de zorg voor armen en kleinen. 

Erwin Roosen 

 

Gebed 

God, 

Gij nodigt ons uit om zorgzaam met elkaar om te gaan. 

Geef dat wij zo begaan zijn met mensen om ons heen, 

dat wij die woorden durven spreken 

die mensen weer hoop geven, 

die hen doen geloven in het leven, 

die hen geluk en harmonie doen hervinden 

nu, en morgen en alle dagen. Amen. 

 

Bijbelquote 

Voor de derde maal vroeg Jezus: ‘Simon zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?’ en hij zeide Hem: 

‘Heer, Gij weet alles: Gij weet dat ik U lief heb.’ Daarop zei Jezus hem: ‘Weid mijn schapen.’ 

 

Wij bidden 

Bidden we voor onze eigen Kerkgemeenschap. 

Dat we nooit zouden vervallen in routine of sleur, 

maar steeds alert zouden blijven voor de tekens van onze tijd 

en voor Gods uitnodiging daarin 

om ons te engageren voor zijn Goede Boodschap. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 

 

 



 
 

Zaterdag 30 mei 2020     Vooravond Pinksteren 

 

Eerste lezing: Joël 3, 1-5                              ‘Ik zal Mijn geest uitstorten’ 

Evangelie: Joh 7, 37-39                                ‘Stromen van levend water’ 

 

Bezinning 

Geest van God, die mensen bij elkaar brengt en tot gemeenschap maakt, 

ontsteek in ons het vuur van toen, opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt. Geest van God, 

beziel, zoals weleer,  de mensen die iets van uw werk durven doen: 

die schoonheid scheppen  en warmte tussen mensen brengen. 

Die kunnen toveren met materie, die dankzij kleuren en klanken emoties maken en gedachten 

brengen. Beziel hen, Geest van God, dat zij niet wegkwijnen in de hypocriete leegheid van 

commercie, in hun ijdel zoeken naar effecten. 

Geest van God, geef uw warme liefde aan de mensen die geslagen en gekwetst, 

vernederd en verlaten werden. Behoed hen voor verbittering en houd de wanhoop uit hun hart. 

Wees hun moeder en hun vader, hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden. 

Geest van God, die mensen geneest en gebroken harten herstelt, ontsteek in hen het vuur van toen, 

zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden. Een Boodschap van hoop voor elke mens, een 

Boodschap zo uitnodigend nabij.  Manu Verhulst 

 

Gebed 

Verbonden met zovelen over heel de aarde, 

bidden wij op deze Pinksterdagen tot U, God: 

moge uw Geest in ons een kracht zijn 

die chaos overwint. 

Moge uw Geest in ons liefde zijn 

om elkaar te dragen 

en vast te houden als één lichaam. 

Moge uw Geest in ons waarheid zijn 

die ons Kerk-zijn levendig en creatief houdt. 

Moge uw Geest in ons vuur zijn 

om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt. 

Kom, heilige Geest, verlicht ons, 

toon ons uw kracht en kom ons bevrijden. Amen. 

 

Bijbelquote 

Jezus riep met luider stem: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot mij: Wie in mij gelooft, hij drinke! 

Zoals de Schrift zegt: ‘Stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien.’ Joh 7, 37 

 

Wij bidden 

Op Pinksteren konden mensen uit de meest verschillende landen 

elkaar verstaan. Bidden wij dat God ons de gave geeft 

om elkaar te verstaan over alle taalbarrières en culturen heen. 

Dat het verschil tussen kleuren en volkeren 

mensen niet bang maakt, maar open voor de ontmoeting. 

 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 

 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden 

Onze Vader…. 

 

Bidden wij in de meimaand 3 Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw. 



 
 

Zondag 31 mei 2020   Hoogfeest van Pinksteren 

 

Eerste lezing: Hand 2, 1-11 ‘ Allen werden vervuld van de H. Geest.’ 

Evangelie: Joh 20,19-23     ‘Ontvang de heilige Geest.’ 

 

Bezinning 

Geest van God, 

Gij spreekt in alle stilte, 

en alle talen vertolken U. 

Van alle woorden zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid, 

de troost die zij schenken. 

En ieder die ontvankelijk is mag U verstaan in zijn eigen taal, 

in zijn eigen leven. 

Geef ons woorden in de mond die troosten en verlichten. 

Maak ons bedacht op recht en gerechtigheid. 

Zucht in ons naar een nieuwe schepping. 

Geef richting aan ons hart en ons geloof. 

Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken. 

Geef ons het brood van vrede. 

Adem in ons en schep verbondenheid met alles en allen. Amen. 

Gebed 

Heilige Geest van God, 

wij gissen en raden wie Gij zijt, 

maar toch geloven we dat Gij voor ons zijt: 

de lucht die wij ademen, 

de verte die ons roept, 

het vriendelijk licht waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn, 

de fijnzinnige liefde waarmee wij geschapen werden, 

de blijvende aanwezige die ons Jezus’ Woord in herinnering brengt, 

de liefde waarin vrede en gerechtigheid geworteld zijn. Amen. 

 

Bijbelquote 

Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ Na 

deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. Aan wie ge zonden vergeeft, 

zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Joh 20, 21-23 
 

Wij bidden voor 

Voor alle kerkgemeenschappen. Dat Pinksteren een feest van verbondenheid en vriendschap mag 

zijn over de grenzen van talen en culturen heen. 
 

Wij bidden het gebed om de heilige Geest (zie bladzijde 1) 
 

In verbondenheid met de Vader, Zoon en heilige Geest mogen wij bidden Onze Vader…. 

 

Maria was er ook bij toen de heilige Geest neerdaalde over de jonge kerk. Wij willen 3 

Weesgegroetjes tot O.-L.-Vrouw bidden.  


