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PINKSTERNOVEEN 2019 

 
De Pinksternoveen is zowat de ‘moeder’ van alle novenen. Zij vindt haar oor-
sprong in wat we lezen in het verhaal van de leerlingen van Jezus die zich na zijn 
hemelvaart hadden verzameld naar het woord van de Heer: Hij beval hun 
Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij 
van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele 
dagen gedoopt worden met de Heilige Geest.” (Handelingen 1,4-5)  
 
Dit jaar bezinnen we ons in deze voorbereiding op Pinksteren over ‘de vrucht 
van de Geest’ zoals de apostel Paulus dat noemt in zijn brief aan de Galaten: 
 
 

‘De vrucht van de Geest is 
liefde, vreugde, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
trouw, zachtheid, ingetogenheid.’ 

 
 
Paulus heeft het over één vrucht die bestaat uit 9 eigenschappen van Jezus die 
steeds meer zichtbaar kunnen worden in je leven. Er komt meer blijdschap in je 
leven, meer liefde, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld enz… 
Kortom: je gaat veranderen, je gaat steeds meer leven in de gezindheid van Jezus. 
Het is als een rank aan een wijnstok die vrucht voortbrengt,  zegt Jezus: “Als ie-
mand in Mij blijft en Ik in hem zal hij veel vrucht dragen”. Je hoeft dus niet steeds 
op de toppen van je tenen te lopen om op Jezus te lijken, om vriendelijk, liefde-
vol en zachtmoedig te zijn. De vrucht van de Geest is niet iets wat je zelf doet, het 
is Jezus zelf die jou verandert doordat je dicht bij Hem blijft. Werk aan een hechte 
relatie met Jezus, luister naar zijn woord, reserveer elke dag tijd voor gebed, laat 
Jezus het centrum van jouw leven zijn. 
 
Alle kerken en christelijke denominaties zijn uitgenodigd om aan deze 
gebedsactie deel te nemen in een geest van eenheid rond Christus opdat de 
belofte van de Vader vervuld kan worden: ‘Dat allen één zijn’.  
 
Wie de gebedsdiensten niet kan bijwonen kan dagelijks dit gebedenboekje ge-
bruiken om mee te bidden, in verbondenheid met de velen die in heel ons land 
samen bidden opdat allen de vreugde in God mogen vinden en ervaren. 
 
 
Het kopiëren van de teksten is toegelaten 
om ze zoveel mogelijk te kunnen verspreiden. 
 



Enkele suggesties voor een gebedsdienst 
 
Na een inleidend lied volgt de Bijbeltekst van de dag met de korte meditatie. 
Neem enkele minuten om stil te worden. Bid dan het gebed. Daarop kan een 
langere tijd van stil gebed volgen. Daarna kunnen enkele (eventueel spontaan 
geformuleerde) intenties volgen waarop men samen antwoordt op de manier die 
men verkiest (met een gesproken of gezongen acclamatie). Daarna kan men het 
Onze Vader bidden in de drie landstalen (p 13), waarna op een rustig ritme de 
litanie (p 14-15) gebeden kan worden. Sluit het geheel af met een passend lied. 
 
De Heilige Geest 
helpt ons naar Jezus kijken, 
doet ons op Jezus gelijken, 
legt de gezindheid van Jezus in ons hart, 
leert ons liefhebben zoals Hij, 
komt onze zwakheid te hulp, 
vernieuwt ons hart van binnenuit. 
 
Op vele plaatsen in ons land wordt in deze periode dagelijks een gebeds-
bijeenkomst georganiseerd. Om de plaatsen en de uren van deze bijeenkomsten 
te kennen, kan men contact opnemen met: 
 
Bisdom Antwerpen: 
Godelieve Vergaelen 03-239 73 36 
Bisdom Brugge: 
Robert Lammertijn 0475-91 34 29 - Huis Tabor 0495-26 12 51 
Bisdom Gent: 
‘Cara Nova’ 0498-45 34 19   
Bisdom Hasselt: 
Tinnie Divens  0486-33 33 87 (na 14.00 u.) 
Bisdom Mechelen-Brussel: 
Sjaloom gebedshuis 015-20 88 53 
Franstalige bisdommen: 02-539 39 24 
Evangelische gemeenschappen: Pray4belgium 02-245 25 12  
 
 
Iedereen is uitgenodigd om aan te sluiten en om mee te bidden. 
 
 



Vr 31 mei 
 

 
  Liefde

 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 
 
Het is geen toeval dat de liefde bovenaan de lijst 
van de vrucht van de Geest staat. We zijn dik-
wijls arm aan liefde. Hoe anders zou de wereld 
eruit zien als we steeds liefdevol met elkaar kon-
den omgaan. Als ons hoogste doel zou zijn om er 
te zijn voor een ander. 
 
Het evangelie van Johannes (hoofdstuk 15) reikt 
een antwoord aan: door verbonden te blijven 
met Jezus zoals een rank verbonden is aan de 
wijnstok. Verbonden met Jezus kunnen we ont-
dekken hoeveel God werkelijk van ons houdt, 
zelfs als ons hart gevuld is met bitterheid, wrok, 
rancune enz… Ook dan heeft God ons nog steeds 
lief. 
 
Leef dicht bij Hem. Dat kan als je zijn woord 
overdenkt en denkt aan zijn liefde voor jou, aan 
de prijs die Hij voor jou betaalde. Dan zal je le-
ven van deze liefde doordrongen worden. Dan 
gaat die liefde stromen, door jou heen de wereld 
in. 
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot liefdevolle mensen, 
in wie iets van de liefde van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



Za 1 juni 
 

 
  Vreugde

 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

Veel mensen zijn op zoek naar dingen waar je 
blij en gelukkig van wordt. Iedereen kan wel iets 
noemen dat hem of haar blij maakt. Maar voor 
hoelang?  
Echte, blijvende vreugde bestaat ook. Dat heeft 
te maken met genade. Vreugde die altijd blijft 
komt door het geloof. Hoe meer je de Heer Jezus 
leert kennen en zijn oneindige liefde en over-
vloedige genade, hoe blijer je wordt. Genade 
brengt vreugde met zich mee en die pakken ze je 
nooit af. Ben je dan nooit meer verdrietig? Toch 
wel! De wisselende omstandigheden van het le-
ven gaan ook aan jou niet voorbij. Momenten 
van angst en verdriet zullen er altijd zijn, maar 
een stille vreugde is de diepere laag daaronder. 
Deze vreugde is niet het tegenovergestelde van 
verdriet, maar ze is sterker. Je leert tegenslagen te 
dragen. De christelijke vreugde is immers niet af-
hankelijk van een bepaald gevoel of van bepaal-
de omstandigheden: je krijgt ze van God, ze is 
vrucht van de Geest Ze heeft alles te maken met 
zijn blijvende liefde. 
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot vreugdevolle mensen, 
in wie iets van de vreugde van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



Zo 2 juni 
 

 
  Vrede

 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

Vlak voor zijn kruisiging zei Jezus tegen zijn leer-
lingen: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. 
Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. 
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig wor-
den” (Johannes 14,27). 
 
Dank zij het verzoenende werk van Jezus aan het 
kruis kan de Heilige Geest in ons hart komen. 
Dat is de bron van vrede. Deze vrede is niet 
gebaseerd op de afwezigheid van moeilijke pe-
riodes in ons leven, maar op de aanwezigheid 
van God op elk moment van ons leven. Jezus 
heeft ook gezegd: “Dit heb Ik u gezegd, opdat gij 
vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in 
de wereld in verdrukking, maar heb goede moed: 
Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16,33). 
 
Verdrukking in de wereld, maar tegelijkertijd vre-
de in Jezus. Dat is een vrucht van het werk van 
Gods Geest in ons. 
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot vredevolle mensen, 
in wie iets van de vrede van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 
 
 



Ma 3 juni 
 

 
Geduld 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

Oudere vertalingen gebruikten in plaats van 
‘geduld’ wel  eens het woord ‘goedertierenheid’ 
of ‘lankmoedigheid’.  
Er is veel onrust in onze samenleving als gevolg 
van een gebrek aan lankmoedigheid. Het is een 
uiting van onzekerheid en angst of van een te-
kort aan onderling vertrouwen. 
Lankmoedigheid is gelukkig ook een eigenschap 
van God en vrucht van de Geest. 
De liefde is lankmoedig. Het is wellicht niet zon-
der reden dat ‘geduld’ genoemd wordt na ‘liefde’, 
‘blijdschap’ en ‘vrede’, want samen vormen die 
een vruchtbare bodem voor geduld. 
Als deze lankmoedigheid een stuk van jouw ka-
rakter wordt, neem je geen wraak als je pijn of 
onrecht wordt aangedaan, laat je je niet provo-
ceren, bewaar je je geduld als mensen domme 
dingen doen, raak je niet geïrriteerd wanneer an-
deren zich ‘anders’ gedragen, treed je lastige 
mensen met liefde tegemoet, scheld je niet terug 
als ze jou uitschelden. Dan ben je in staat samen 
te werken… 
 

 

GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot geduldige mensen, 
in wie iets van het geduld van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



Di 4 juni 
 

 
Vriendelijkheid 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

 
We vinden allemaal dat we vriendelijk moeten 
zijn. Maar tegelijk zijn we vaak een beetje achter-
dochtig als iemand iets vriendelijks zegt of vrien-
delijk doet. Wat wil die van mij? We kunnen ons 
soms moeilijk voorstellen dat iemand ‘zomaar’ 
vriendelijk is.  
Paulus roept in zijn brief aan de Filippenzen (4,5) 
zijn lezers op om vriendelijk te zijn: “Uw vriende-
lijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De 
Heer is nabij”. Het is niet zomaar een tip of een 
suggestie. Het is een evangelisch gebod. Zonder 
vriendelijkheid klinkt het evangelie hol en leeg. 
Christenen zijn vriendelijke mensen. 
Als Paulus oproept tot vriendelijkheid, zegt hij 
ook: “De Heer is nabij”. Jezus helpt ons wanneer 
het niet vanzelfsprekend is om vriendelijk te zijn. 
Gelukkig maar. 
Door zijn Geest wil God deze eigenschap steeds 
meer tot uiting brengen in de levens van gelo-
vigen. God vormt ons karakter, zodat we op Hem 
beginnen te lijken. Onze vriendelijkheid is een 
echo van Gods vriendelijkheid. 
  
 

GEBED 

Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot vriendelijke mensen, 
in wie iets van de vriendelijkheid van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



woe 5 juni 
 

 
Goedheid 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

KORTE MEDITATIE 

 

 

God is goed en wat Hij doet is goed. Dat lezen 
we al in het scheppingsverhaal: ‘Hij zag dat het 
goed was’. De psalmen helpen ons bidden: ‘Loof 
de Heer want Hij is goed’. En van Jezus wordt 
gezegd: ‘Hij heeft alles welgedaan’.  
 
De goedheid als deel van de vrucht van de Geest 
plaatst Paulus na de vriendelijkheid. Je zou het 
een tweeling kunnen noemen: goedheid en 
vriendelijkheid. Goedheid is vriendelijkheid in 
actie. 
 
Als de Heilige Geest in ons mag leven en werken, 
zal Hij ook dit aspect van de liefde in ons laten 
groeien. Hij bewerkt in ons een houding die het 
geluk van de ander als doel heeft. Goedheid is 
een van de karaktertrekken van Jezus die Hij 
graag in ons aan het werk ziet. 
 
Onze handen worden dan de handen van Jezus. 
Onze woorden worden de woorden van Jezus. 
In ons hart klopt het hart van Jezus. 
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot goede mensen, 
in wie iets van de goedheid van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



Do 6 juni 
 

 
Trouw 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

Tussen alle eigenschappen van God - en van een 
christen - staat ook de trouw. Trouw heeft te 
maken met betrouwbaarheid, toewijding, op-
rechtheid, rechtschapenheid… 
 
God is trouw zingen de Psalmen: ‘Zijn trouw 
duurt tot in eeuwigheid’. En: ‘Hij laat niet los het 
werk van Zijn handen’. 
 
In alle omstandigheden va ons leven worden wij 
uitgenodigd om zelf ook trouw te blijven: trouw 
aan ons geloof, trouw aan een gegeven woord, 
trouw aan de opdracht die ons is toevertrouwd, 
trouw aan Gods woord dat ons de weg wijst hoe 
we moeten omgaan met mensen, met geld, met 
alles wat ons is toevertrouwd. Wij mogen daarbij 
rekenen op de bijstand van de Heilige Geest, 
want tenslotte is Hij het die dit aspect van de 
liefde in ons bewerkt. Hij maakt ons tot mensen 
die betrouwbaar zijn, zowel in het kleine als in 
het grote. 
 

GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot trouwe mensen, 
in wie iets van de trouw van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 
 
 



Vr 7 juni 
 

 
Zachtheid 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTE MEDITATIE 

 

 

Zachtheid, zachtmoedigheid… Het doet ons 
denken aan Jezus die zei: ‘Leer van Mij, ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart’.  Ja, van Hem 
kunnen we leren wat zachtmoedigheid is. 
 
Zacht/moedig door het leven gaan: geen boos-
heid, wrok of bitterheid toelaten, ook niet 
wanneer je te maken krijgt met minder goede 
bedoelingen van anderen. Het is beter dit alles 
aan God te geven. 
 
Zacht/moedig leven is enerzijds een keuze die 
we zelf maken, met vallen en opstaan. Ander-
zijds kunnen en mogen we ook hierbij rekenen 
op de kracht van de Heilige Geest. Hij wil niets 
liever dan zachte moed als vrucht van Zijn aan-
wezigheid in ons leven bewerken. 
 
 
  
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot zacht/moedige mensen, 
in wie iets van de zachtmoedigheid van God 
zichtbaar en tastbaar is. 
Geef dat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 
 
 



Za 8 juni 
 

 
Ingetogenheid 
 

 

 

 

‘De vrucht van 

de Geest is 

liefde, vreugde, 

vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 

goedheid, 

trouw, 

zachtheid, 

ingetogenheid.’ 

 

Galaten 5,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORTE MEDITATIE 

 

 

‘Ingetogenheid’ roept zeker iets op van ‘stil 
worden’, ‘inkeer’, ‘naar de diepte gaan’. Wie heeft 
er geen nood aan: regelmatig tijd maken om stil 
te staan bij zichzelf, bij het leven, bij het wonder 
van Gods liefde…  
 
Toch komen we er dikwijls maar moeilijk toe om 
weg van alle drukte en gedoe tot de kern van de 
zaken te komen. 
Gelukkig mogen we steunen op de belofte die 
Jezus deed: ‘De Heilige Geest zal u alles duidelijk 
maken en alles in herinnering brengen wat Ik u 
gezegd heb’.  
 
De Heilige Geest maakt ons tot ingetogen men-
sen die meer naar de binnenkant dan naar de 
buitenkant van het leven kijken. 
 
De Heilige Geest is het geheim 
van de vrucht die in ons groeit. 
 
 
GEBED 

 
Kom, Heilige Geest! 
Wek de gezindheid van Jezus in ons hart. 
Laat de vrucht van uw aanwezigheid 
in ons zichtbaar worden. 
Omvorm ons tot ingetogen mensen. 
Voer ons dieper binnen 
in de intimiteit van de liefde 
de er is tussen U, de Vader en Jezus. 
Schijn in ons en schijn door ons, 
zodat wij voor elkaar 
en voor de wereld om ons heen 
een zegen zijn. 
Kom, Heilige Geest! 



 

 
 
 
Verbonden 
met velen in 
heel ons land 
bidden we 
het gebed 
dat Jezus ons 
leerde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze Vader die in de hemel zijt,  
uw Naam worde geheiligd. 
Uw rijk kome,  
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent, le règne,  
la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



7 x 7 

KOM, HEILIGE GEEST ! 
 

 
Gave van de Vader en de Zoon         kom, Heilige Geest. 
Liefde van de Vader           kom Heilige Geest. 
Liefde van de Zoon           kom Heilige Geest. 
Licht van God            kom Heilige Geest. 
Kracht van de allerhoogste          kom Heilige Geest. 
Gij die leven geeft           kom, Heilige Geest. 
Goddelijke inspiratie           kom, Heilige Geest. 
 
 
Bron van Liefde           kom Heilige Geest 
Bron van Vrede en Vreugde          kom Heilige Geest 
Bron van Geduld           kom Heilige Geest 
Bron van Vriendelijkheid          kom Heilige Geest 
Bron van Goedheid en Trouw         kom Heilige Geest 
Bron van Zachtheid           kom Heilige Geest 
Bron van Ingetogenheid          kom Heilige Geest 
 
 
Zalving van God           kom Heilige Geest. 
Trooster en Helper           kom Heilige Geest. 
Die ons maakt tot een tempel van de Heer        kom Heilige Geest. 
Die bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen       kom Heilige Geest. 
Die eenheid schept           kom Heilige Geest. 
Die de Kerk bezielt en leidt          kom Heilige Geest. 
Die alles nieuw maakt          kom Heilige Geest. 
 
 
Geest van Waarheid           kom Heilige Geest. 
Geest van Wijsheid en Verstand         kom Heilige Geest. 
Geest van Raad en Sterkte          kom Heilige Geest. 
Geest van Kennis en Godsvrucht         kom Heilige Geest. 
Geest van Genade en Gebed          kom Heilige Geest. 
Geest van Vertrouwen          kom Heilige Geest. 
Geest van Zachtheid en Nederigheid        kom, Heilige Geest. 
 
 



 
 
 
 
 
Heilig Vuur            kom Heilige Geest. 
Stroom van levend water          kom Heilige Geest. 
Brandende Liefde           kom Heilige Geest. 
Bron van genade           kom Heilige Geest. 
Bron van liefde           kom Heilige Geest. 
Bron van heiligheid           kom Heilige Geest. 
Bron van geloof, hoop en liefde         kom Heilige Geest. 
 
 
Kracht in de strijd           kom Heilige Geest. 
Sterkte in het lijden           kom Heilige Geest. 
Leg de gezindheid van Jezus in ons hart        kom Heilige Geest. 
Uit U komt alle goeds voort          kom Heilige Geest. 
Leid ons op de rechte weg          kom Heilige Geest. 
Maak ons tot vurige getuigen van Gods liefde       kom Heilige Geest. 
Schenk nieuw leven, kracht en vuur         kom Heilige Geest. 
 
 
Kom, Schepper Geest, daal op ons neer         kom Heilige Geest. 
Bron waaruit het leven springt          kom Heilige Geest. 
Liefdevuur dat ons doordringt          kom Heilige Geest. 
Genees en vernieuw het hart van de mensheid        kom Heilige Geest. 
Openbaar Gods liefde aan ieder mensenkind        kom Heilige Geest. 
Blaas met uw frisse adem over onze wereld         kom Heilige Geest. 
Wij verwachten U met groot verlangen         kom Heilige Geest. 
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