
 



PINKSTERNOVEEN 2022 

DE GAVEN VAN DE HEILIGE  GEEST 
 
Samen met alle christenen in de hele wereld bereiden we ons biddend voor op 
het pinksterfeest. Jezus zelf gaf zijn leerlingen de opdracht “de belofte van de 
Vader af te wachten: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele da-
gen gedoopt worden met de Heilige Geest” (Handelingen 1,4-5). In deze no-
veen staan we stil bij de gaven van de Heilige Geest. Voor de bezinning bij elke 
dag van deze noveen maakten we gebruik van teksten van Paus Franciscus (blz 
3-9). Ook het ‘gebed om de gaven van de Heilige Geest’ zijn van zijn hand. 
 
“Voor de eerste christenen was bidden nooit eenvoudig. Ze erkenden openlijk 
hun zwakheid. Wie eerlijk is met zichzelf heeft geen moeite om er zich bij aan 
te sluiten. Wij zijn soms zo onbekwaam, zo onmachtig, zo lauw in ons bidden. 
Voorbij de erkenning van hun beperkt vermogen tot gebed, ontdekken de 
eerste christenen dat de Geest hen daarin helpt. Ze mogen bidden in de kracht 
van de Geest. De Geest van het kind-zijn leert hen God aanroepen als ‘Abba, 
Vader’. Hun verlangen naar God is meer dan hun keuze of inspanning. De Geest 
die hen bewoont, wil hen meenemen in het verheerlijken van de Vader. Bidden  
is bewust ingaan op het wenken van de Geest die hen kind aan huis maakt bij 
de Vader.” (Mgr. Koen Vanhoutte) 
 
 
Laten we in deze tijd vóór Pinksteren biddend stilstaan bij de vraag hoe we 
kunnen ingaan op de uitnodiging die de Heer ook in onze tijd tot ons richt om 
ons méér te laten vullen met zijn Geest en daar ook naar te leven. 
 
 
 

 
Enkele suggesties voor een gebedsdienst 

 
Na een inleidend lied volgt de Bijbeltekst van de dag met de korte bezinning. 
Neem enkele minuten om stil te worden. Bid dan het gebed op blz. 2. 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 op een rustig ritme het gebed op blz. 12 gebeden worden en het 
Onze Vader. Sluit het geheel af met een passend lied.  
Op blz. 14 staat een gebed aanbevolen door Paus Franciscus.  
 

 
 



Gebed om de gaven van de Heilige Geest 
 

Kom, Heilige Geest, 
maak ons vol van Uw licht 

dat door alle onmacht heen 
de arme kan verlichten, 

de onderdrukte bevrijden, 
en de lijdende verkwikken. 

Beziel met Uw adem en roep tot leven 
wat in ons is verkild, verdord of afgeweken. 
Richt ons hart op het leven van de mensen 

en niet op hun dood. 
Verwarm ons met het vuur waarmee Gij bezielt. 

Wees een storm die wakker schudt. 
Wees de stilte van ons hart die een bidden wordt. 

Stort Uw gaven uit in het hart van de mensen, 
om met een nieuw hart te verstaan, 

en te zien met nieuwe ogen, 
dat Gij met ons zijt tot het einde der dagen. 

 
Het kopiëren van de teksten is toegelaten 

om ze zoveel mogelijk te kunnen verspreiden. 
 
Mochten gebedsbijeenkomsten mogelijk zijn, dan kan u contact opnemen met 
onderstaande personen om de plaatsen en de uren van deze bijeenkomsten te 
kennen. 

 
Bisdom Antwerpen: 
Rita Vanbrabant 014 58 22 38 
Bisdom Brugge: 
Robert Lammertijn 0475-91 34 29 - Huis Tabor 0495-26 12 51 
Bisdom Gent: 
Myriam Bosmans - Muizendries 27 - 9070 Heusden  0498-45 34 19   
Bisdom Hasselt: 
Marga Descamps 0478 71 14  55 
Bisdom Mechelen-Brussel: 
Gebedshuis Sjaloom 015-20 88 53 
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Vr  27 mei 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  WIJSHEID  ______ 

 
Het gaat niet eenvoudigweg over menselijke wijsheid, die vrucht is 
van kennis en ervaring. Het is de genade om de wereld, de situaties, 
de omstandigheden, de problemen, met de ogen van God te kunnen 
zien. 
Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of volgens de staat 
van ons hart, met liefde of met haat, met na-ijver… Neen, dat is niet 
het oog van God. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons bewerkt 
zodat we alle dingen met de ogen van God zien.  
Dit komt voort uit de intimiteit met God, de intieme relatie die we met 
God beleven, de relatie van kinderen met de Vader. De Heilige Geest 
geeft ons, wanneer we deze relatie beleven, de gave van wijsheid. 
Wanneer we in gemeenschap zijn met de Heer maakt de Heilige 
Geest de christen ‘wijs’. Niet in de zin dat hij op alles een antwoord 
heeft, alles weet, maar in de zin dat hij weet hoe God werkt, weet 
wanneer iets van God is en wanneer het niet van God is. Hoe belang-
rijk is het dat in onze gemeenschappen dergelijke christenen aanwe-
zig zijn! 
De wijsheid is een gave van God aan hen die zich gehoorzaam op-
stellen voor de Heilige Geest. We hebben in ons, in ons hart, de Hei-
lige Geest; we kunnen Hem beluisteren. Als we de Heilige Geest 
beluisteren, leert Hij ons deze weg van de wijsheid, Hij schenkt ons 
de wijsheid die met de ogen van God doet zien; met de oren van God 
doet horen, met het hart van God doet liefhebben, de dingen helpt 
beoordelen met het oordeel van God. Het is een gave die we mogen 
vragen.  
(Gebed op blz 2) 
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Za  28 mei 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  VERSTAND  ______ 

 
Bij de gave van het verstand, gaat het niet over menselijk inzicht als 
intellectueel vermogen waarmee we min of meer begiftigd zijn. Het 
gaat om een genade die alleen de Heilige Geest kan schenken en die 
in de christen het vermogen wekt om verder te gaan dan het uiter-
lijke van de werkelijkheid en de diepte te doorgronden van Gods ge-
dachte en van zijn heilsplan. 
Wat doet de gave van verstand in ons? Paulus zegt: “Dit zijn de dingen 
waarvan de Schrift zegt: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft 
gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid 
voor wie Hem liefhebben. Ons heeft God dat geopenbaard door de 
Geest” (1 Korintiërs 2, 9-10). 
Dit wil niet zeggen dat een christen alles kan begrijpen en een 
volledige kennis kan hebben van Gods plannen: dit alles blijft ver-
wachting tot het zich in volle helderheid zal tonen wanneer we voor 
het aanschijn van God zullen staan en één met Hem zullen zijn. 
De gave van verstand stelt ons in staat de dingen te verstaan zoals 
God ze verstaat. Het is de gave waardoor de Heilige Geest ons bin-
nenleidt in de intimiteit met God en ons tot deelgenoten maakt van 
het plan van liefde dat Hij met ons heeft.  
Wanneer de Heilige Geest in ons hart woont en onze geest verlicht, 
doet Hij ons groeien in het begrip van wat de Heer gezegd en gedaan 
heeft. Jezus zegt: “Ik zal jullie de Heilige Geest zenden en Hij zal jullie 
doen begrijpen alles wat Ik jullie heb onderwezen”. Dat is wat de 
Heilige Geest met ons doet: Hij opent onze geest, om beter te ver-
staan, om beter de dingen van God te verstaan, de menselijke dingen, 
de situaties, alle dingen.  
 
(Gebed op blz 2) 
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Zo 29 mei 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  RAAD  ______ 

 
We weten hoe belangrijk het is te kunnen rekenen op wijze mensen 
die het goed met ons voor hebben. Door de gave van raad is het God 
zelf die door zijn Geest ons hart verlicht zodat we op de juiste manier 
kunnen spreken en ons gedragen, en weten welke weg we moeten 
volgen in ons leven. 
Zodra we de Heilige Geest welkom heten in ons hart, maakt Hij ons 
gevoelig voor zijn stem en richt Hij onze gedachten, gevoelens en 
bedoelingen op het hart van God. Tegelijkertijd brengt Hij ons ertoe 
steeds meer de innerlijke blik op Jezus te richten als model voor ons 
handelen en van onze relatie met God en met de mensen. De Heilige 
Geest helpt ons om niet de speelbal te worden van het egoïsme en 
van de eigen manier om de dingen te zien.  
De wezenlijke voorwaarde om deze gave te bewaren, is het gebed. 
Door gebed scheppen we de ruimte waarin de Helper kan komen. In 
de intimiteit met God en door het luisteren naar zijn Woord, verlaten 
we stap na stap onze eigen logica, dikwijls ingegeven door onze ge-
slotenheid, vooroordelen en ambities. We leren daarentegen te vra-
gen: Heer, wat is uw wens? Wat is uw wil? Het is de Heilige Geest die 
ons raad geeft, maar wij moeten ruimte maken voor Hem zodat Hij 
ons raad kan geven. 
De Heer spreekt niet slechts in de intimiteit van ons hart, Hij spreekt 
ook doorheen de stem en het getuigenis van de anderen. Het is een 
groot geschenk mannen en vrouwen van geloof te mogen ont-
moeten die ons, vooral bij ingewikkelde en belangrijke overgangen in 
het leven, helpen klaarheid te scheppen in ons hart om de wil van de 
Heer te leren kennen! 
 
(Gebed op blz 2) 
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Ma 30 mei 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  STERKTE  ______ 

 
De Heer komt ons altijd in onze zwakheid ondersteunen en doet dit 
door ons een speciale gave te geven: de gave van sterkte. 
Met de gave van sterkte maakt de Heilige Geest de grond van ons hart 
vrij van loomheid, van onzekerheden en van alle angsten die het 
kunnen remmen, zodanig dat het Woord van de Heer op waar-
achtige en vreugdevolle manier in praktijk wordt gebracht. De gave 
van sterkte is een echte hulp, ze geeft ons kracht, ze bevrijdt ons ook 
van belemmeringen. 
Er zijn ook moeilijke momenten en uitzonderlijke situaties waarin de 
gave van sterkte op buitengewone, voorbeeldige wijze werkt. Dat is 
het geval van hen die bijzonder harde en pijnlijke ervaringen, die hun 
leven en dat van hun dierbaren ontwrichten, moeten trotseren. De 
Kerk schittert door het getuigenis van vele broers en zussen die niet 
geaarzeld hebben hun leven te geven om aan de Heer en aan zijn 
Evangelie trouw te blijven. Ook vandaag zijn er op vele plaatsen in de 
wereld christenen die hun geloof blijven vieren en belijden met diepe 
overtuiging en helderheid en ze bieden weerstand, ook wanneer dat 
een hogere prijs eist. 
We denken ook aan mannen en vrouwen die een moeilijk leven 
leiden, vechten om hun gezin vooruit te helpen, de kinderen op te 
voeden: ze doen dit alles omdat de geest van sterkte er is die hen helpt. 
Aan deze mensen denken, zal ons deugd doen: als zij dit alles doen, 
als zij dat kunnen doen, waarom ik ook niet? 
De gave van sterkte moet het basiskenmerk zijn van ons christelijk 
bestaan, in het gewone, alledaagse leven. We hebben deze sterkte 
nodig om met ons leven, ons gezin, ons geloof verder te gaan. 
 
(Gebed op blz 2) 
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Di 31 mei 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  KENNIS  ______ 

 
De kennis die van de Heilige Geest komt, beperkt zich niet tot de 
menselijke kennis: het is een bijzondere gave, die ons ertoe brengt, 
via de schepping, de grootheid en de liefde van God en zijn diepe 
verbondenheid met elk schepsel, te vatten. Wanneer onze ogen door 
de Heilige Geest worden verlicht, openen ze zich voor de contem-
platie van God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid 
van de kosmos en ze brengen ons tot de ontdekking hoe alles van 
Hem en van zijn liefde spreekt. Dit alles wekt in ons een grote 
verbazing en een diep gevoel van dankbaarheid! 
 
Ten overstaan van dit alles brengt de Heilige Geest ons ertoe de Heer 
uit het diepst van ons hart te loven en in alles wat we hebben en zijn, 
een onschatbare gave van God en een teken van zijn oneindige liefde 
voor ons te erkennen. 
 
In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, dus werkelijk aan het 
begin van heel de Bijbel, wordt benadrukt dat God behagen heeft in 
zijn schepping door herhaaldelijk de schoonheid en de goedheid van 
elk schepsel te onderlijnen. Aan het eind van elke scheppingsdag 
staat geschreven: “God zag dat het goed was”. Als God ziet dat elk 
schepsel goed en schoon is, dan moeten ook wij diezelfde houding 
aannemen en zien dat elk schepsel goed en schoon is. Het is de gave 
van kennis die ons deze schoonheid doet zien, daarom ook loven we 
God en danken we Hem omdat Hij ons zoveel schoonheid heeft 
geschonken.  
 
(Gebed op blz 2) 
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Wo 1 juni 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  VROOMHEID  ______ 

 
De gave van vroomheid is een gave van de Heilige Geest die dikwijls 
hetzij misverstaan hetzij oppervlakkig wordt benaderd, terwijl ze het 
hart van onze christelijke identiteit raakt. Deze gave verwijst naar ons 
toebehoren aan God en onze diepe band met Hem, een band die zin 
geeft aan heel ons leven en die ons, in gemeenschap met Hem, 
rechtop houdt ook op moeilijke en uitdagende momenten. 
Deze band met de Heer mag niet begrepen worden als een plicht of 
een last. Het is een band die van binnenuit komt. Het gaat om een met 
het hart beleefde relatie: het is onze vriendschap met God, door Jezus 
geschonken, een vriendschap die ons leven verandert en ons vervult 
van enthousiasme en vreugde. Vandaar dat de gave van vroomheid 
op de eerste plaats tot dankbaarheid en lofprijzing voert. Dat is 
inderdaad het motief en de meest waarachtige zin van onze eredienst 
en van onze aanbidding. Wanneer de Heilige Geest ons de 
aanwezigheid van de Heer en heel Zijn liefde voor ons doet waar-
nemen, verwarmt Hij ons hart en zet ons als het ware natuurlijker-
wijze aan tot bidden en vieren. Vroomheid is dus synoniem van 
waarachtige godsdienstzin, van kinderlijk vertrouwen in God, van het 
vermogen om tot Hem met liefde en eenvoud, eigen aan personen 
met een nederig hart, te bidden. 
Vragen we de Heer dat de gave van zijn Geest onze vrees mag over-
winnen, onze onzekerheden, onze onrustige, ongeduldige geest ook, 
om ons tot vreugdevolle getuigen van God en van zijn liefde te ma-
ken door de Heer in waarheid te aanbidden en ook door zachtmoe-
dige en glimlachende dienst aan de naaste. 
 
(Gebed op blz 2) 
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Do 2 juni 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  ONTZAG VOOR GOD  ______ 

 
De gave van ontzag voor God betekent niet: God vrezen. We weten 
immers dat God Vader is, dat Hij van ons houdt en onze verlossing 
wil, en altijd schenkt Hij vergiffenis, altijd; er is dus geen reden om 
God te vrezen. Ontzag voor God is de gave van de Heilige Geest die 
ons eraan herinnert hoe klein we tegenover God en zijn liefde zijn en 
dat ons welzijn erin bestaat ons nederig, met eerbied en vertrouwen 
aan Zijn handen toe te vertrouwen. Dat is het ontzag voor God: 
overgave aan de goedheid van de Vader die ons bijzonder liefheeft. 
 
Wanneer de Heilige Geest in ons komt wonen, stort Hij troost en 
vrede in ons en brengt ons ertoe ons te voelen zoals we zijn, dat wil 
zeggen: klein, met de houding van iemand die al zijn zorgen en ver-
wachtingen aan God toevertrouwt en zich geborgen weet en ge-
steund door Zijn warmte en bescherming.  
Zo begrijpen we dat ontzag voor God in ons de vorm aanneemt van 
volgzaamheid, van erkentelijkheid en van lofprijzing en zo ons hart 
vervult van hoop. Vaak slagen we er niet in de bedoeling van God te 
begrijpen en stellen we vast dat we er op eigen kracht niet in slagen 
het geluk en het eeuwig leven te bereiken. Het is precies bij de erva-
ring van onze grenzen en onze armoede dat de Heilige Geest ons 
moed inspreekt en ons doet zien dat het enige belangrijke erin be-
staat ons door Jezus in de armen van zijn Vader te laten voeren. 
Daarom hebben we grote nood aan deze gave van de Heilige Geest: 
Hij opent de harten zodat de vergiffenis, de barmhartigheid, de 
goedheid en de liefkozingen van de Vader ons bereiken 
 
(Gebed op blz 2) 
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Vr 3 juni 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  KRACHT VAN BOVEN  ______ 

 
Kijkend naar Jezus, kijkend naar het leven van die eerste christenge-
meenschap, is men tot de ontdekking gekomen dat het pinksterge-
beuren en de gave van de Heilige Geest de sleutel was die de deur 
opende voor een vitale, enthousiaste, levende gemeenschap. ‘De 
gave van de Geest’ waarvan Jezus zelf getuigt: “De Geest van de Heer 
rust op Mij; daartoe heeft Hij Mij gezalfd, om aan armen de goede 
boodschap te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen 
hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, 
om verdrukten in vrijheid te laten gaan” (Lucas 4,18). 
Op Pinksteren ontvingen de leerlingen een nieuw hart dat klopt op 
het ritme van de Geest. Het is wat de profeet Ezechiël zei: “Ik zal u een 
nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Mijn Geest zal 
Ik in u uitstorten” (Ezechiël 36,26-27). 
Het is door de Heilige Geest dat Gods Woord verstaanbaar wordt. 
Het is door de Heilige Geest dat we begrijpen wat Jezus voor ons heeft 
gedaan. 
Het is door de Heilige Geest en zijn gaven dat de gemeenschap wordt 
opgebouwd tot een stevig bouwwerk, samengevoegd om elkaar te 
steunen en te bemoedigen en gave voor elkaar te zijn. 
De Heilige Geest laat mensen effectief de woorden spreken die har-
ten raken en bemoedigen. 
In die zin is het goed dat er nieuwe bewegingen, gemeenschappen en 
groepen zijn waar mensen uitgenodigd worden om Jezus als de Heer 
van hun leven te aanvaarden, in een persoonlijke relatie, en om de 
leiding en de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. 
 
(Gebed op blz 2) 
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za 4 juni 
 

Hij zal vol zijn van de Geest van wijsheid, 
de Geest van verstand, de Geest van raad, 

de Geest van sterkte, de Geest van kennis van God 
 en de Geest van ontzag voor God.  
(Jesaja 11,2-3 - Bijbel in gewone taal) 

 
______  GA EN GETUIG  ______ 

 
“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelf-
de plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een 
hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er 
vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in 
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld 
van de Heilige Geest...” (Handelingen 2,1-4) 
De Heilige Geest komt op ieder van de discipelen rusten, op ieder van 
ons. De door Jezus beloofde Heilige Geest komt om ons te ver-
nieuwen, te bekeren en te genezen. Hij komt om onze angsten en 
onzekerheden te helen, om onze wonden te helen, ook de wonden 
die we elkaar veroorzaken. Hij komt om van ons vrijmoedige getui-
gen te maken, die nodig zijn voor de verkondiging van het evangelie. 
Vandaag hebben we meer dan ooit de Vader nodig om ons de Heili-
ge Geest te zenden. In het eerste hoofdstuk van het boek Handelin-
gen zegt Jezus tegen zijn discipelen “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”. Even verder zegt Hij: “Gij zult kracht ontvangen van de Heili-
ge Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in 
geheel Judea en Samaria, en tot het uiteinde der aarde”. 
De Heilige Geest leidt ons naar dit getuigenis. Vandaag lijdt deze ge-
wonde wereld, vooral in de armsten die worden weggegooid. Wan-
neer al onze menselijke zekerheden wegvallen, heeft de wereld ons 
nodig om hen Jezus te geven. De wereld heeft ons getuigenis van het 
evangelie nodig, het evangelie van Jezus. En dat getuigenis kunnen 
we alleen geven door de kracht van de Heilige Geest. 
 
(Gebed op blz 2) 
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DAAL OP ONS NEER 
 

Heilige Geest, wij bidden U, 
kom onze ogen aanraken 

om het stralende licht te ontvangen 
dat ons tot vreugde brengt 

midden de duisternis van het lijden, 
midden de dofheid van onvervulde verlangens en zorgen, 

midden de klaagzang van ons gezeur. 
 

Heilige Geest, open onze geest 
voor een hoopvolle ontmoeting met Jezus, 

de Zoon van de Vader; 
om te leren luisteren met geloof 

en het stralende Woord van de Vader te ontvangen 
dat ons tot vreugdevolle volgelingen maakt 

midden het slaapverwekkende doemdenken, 
midden de troosteloze kritiek vanuit onze luie zetel, 

midden de overvloed 
van nietszeggende woorden zonder engagement. 

 
Heilige Geest, kom ons oprichten en vergezel ons onderweg 

zowel boven op de berg als in het dal. 
Toon ons het stralende licht, dat alles kan omvormen 
tot een vreugdevolle inzet, een liefdevolle nabijheid 

midden zoveel onwetendheid en onmacht, 
midden opstandigheid en verdeeldheid, 
midden eenzaamheid en verlatenheid. 

 
Heilige Geest, daal op ons neer. 
Kom de stilte in ons verdiepen 

waardoor elk Woord van Jezus in ons kan rijpen tot vreugde: 
een hoop die eeuwig blijft oplaaien. 

(zr. Marie-Jeanne Devos) 
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Verbonden met velen over de hele wereld 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

13 

 
De verspreiding van dit gebedsboekje 

is maar mogelijk dankzij giften 
op rekening BE85 4037 0793 8106 van 
KCV vzw, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt 

met de vermelding ‘Pinksterboekje 2022’. Dank!  



WIJ STAAN VOOR U 
 

 
Wij staan voor U, Heilige Geest, 

nu we in Uw naam samenkomen.  
Wees de Ene die ons leidt, en kom wonen in ons hart. 

Leer ons de weg die we moeten gaan, 
en hoe we hem kunnen aanhouden. 

Geef dat we geen onenigheid bevorderen, 
kwetsbaar en zondig als we zijn. 
Laat niet toe dat onwetendheid 

ons op het verkeerde pad brengt 
of partijdigheid onze daden beïnvloedt. 

Laat ons in U onze eenheid vinden, 
zodat wij samen de tocht maken naar het eeuwige leven 

en niet afdwalen van de weg van waarheid en gerechtigheid. 
Dit vragen we U, 

die overal en altijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 

voor eeuwig en altijd. 
Amen. 

 
Gebed aanbevolen door Paus Franciscus bij het synodaal gebeuren 2021-2023. 
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Bij KCV Vlaanderen verscheen 

 
 
     Als gij bidt, zeg dan… 

   
  14 gebeden bij het begin van de dag, 
  14 gebeden voor een rustig ogenblik, 
  14 gebeden om de dag af te sluiten. 
  Voorwoord: Mgr. Koen Vanhoutte. 
   
  Jongere mensen zoeken naar woorden om 
  wat diep in hen leeft naar boven te laten 
  komen. Ouderen vragen regelmatig naar 
  zinvolle, toegankelijke gebeden.   

 
 
Bid en smeek in de Geest 
 
  6 gebeden bij het Weesgegroet, 
10 gebeden voor allerlei gelegenheden, 
10 gebeden voor de grote wereldnoden, 
  4 gebeden bij het Magnificat. 
Voorwoord: Mgr. Lode Aerts 
 
De teksten willen een hulp zijn bij het persoonlijk 
gebed of bij het gezamenlijk gebed. 
 
De boekjes (32 blz.) kunnen ook aangeboden worden als geschenk 
bij een ziekenbezoek, aan mensen in rusthuizen of bij tal van an-dere 
gelegenheden. Ook zij die werkzaam zijn in de pastoraal zullen hierin 
een aanbod vinden van zinvolle gebedsteksten voor allerlei vieringen 
en andere gelegenheden. 
 
1 ex.:  € 8,00 (verzendingskosten en BTW inbegrepen)  
Bestellen bij: KCV vzw, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt 
info@kcvvlaanderen.be 
of via de webshop https://dienstencentrumkcv.be 
 

mailto:info@kcvvlaanderen.be
https://dienstencentrumkcv.be/

