
 



PINKSTERNOVEEN 2021 
 
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).  
 
De Heilige Geest heeft zijn Kerk nooit verlaten. Altijd zijn er mensen geweest 
die diep en grondig door Hem werden aangeraakt. Omdat ze zó diep geraakt 
werden en omgevormd tot ‘een nieuwe mens’, werden andere mensen ge-
boeid en geraakt. Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden in de kerkgeschie-
denis: Augustinus, Benedictus, Franciscus van Assisi, Dominicus, Teresa van 
Avila, Ignatius, Vincentius, Don Bosco, Theresia van Lisieux, Moeder Teresa 
van Calcutta enz… Omdat ze ‘ja’ zeiden aan het waaien van de Geest werd de 
glorie van de Heer in hen steeds krachtiger. Ze vertelden hun volgelingen hoe 
zij ‘ja’ hadden gezegd: hun inzichten en wat ze ervoor deden. Niet uit eigen 
initiatief, maar geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest. 
 
De Heilige Geest geeft zijn impulsen aan mensen van alle slag, uit elk volk, el-
ke taal en natie. Die mensen getuigen van wat de Heilige Geest doet. Ja, de 
Geest waait! 
 
In deze noveen willen we biddend stilstaan bij de vraag hoe we kunnen in-
gaan 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. 
 
De Heilige Geest is de creatieve kracht van God: goddelijk creatief in allen die 
hun hart en hun leven openstellen voor Hem. 
 
 
Wat doet de Heilige Geest? 
 
Hij wil bidden in ons. 
Hij wil ons samenbrengen als ledematen van de levende Heer Jezus. 
Hij wil zijn kracht openbaren in ons. 
Hij wil het beeld van Jezus in ons verwezenlijken. 
Hij wil ons maken tot blije kinderen van de Vader. 
Hij wil door ons getuigen van Gods Liefde. 
 
Dag voor dag gaan we op stap om te groeien in de pinksterspiritualiteit. 
 

 



Op het moment dat dit boekje werd samengesteld, was nog niet geweten of er 
gezamenlijke gebedsdiensten zouden kunnen doorgaan in deze tijd van het 
jaar. Maar dit gebedenboekje kan gerust ook individueel gebruikt worden, in 
verbondenheid met de velen die - al of niet 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 bezinning. 
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 op 
een rustig ritme de litanie (p 12) gebeden worden en het Onze Vader. Sluit het 
geheel af met een passend lied.  
Op blz. 14 staat een tekst  voor persoonlijk gebed.  
 

 
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. 
 

Mochten er gebedsbijeenkomsten georganiseerd worden, 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: 
Gebedshuis Cara Nova 0498-45 34 19   
Bisdom Hasselt: 
Marga Descamps 0478 71 14  55 
Bisdom Mechelen-Brussel: 
Gebedshuis Sjaloom 015-20 88 53 



Vr 14 mei 
 

‘Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien; 
zelfs over slaven en slavinnen 
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.’ 
(Joël 3,1-2) 
 
 

BELOOFD 

 
Hoopvol verwachtend zien wij uit naar het komen van de Heilige 
Geest. 
Zoals de Zoon werd gezonden om mens te worden, zo wordt de 
Geest gezonden vanuit de Vader en de Zoon. Het zenden van de 
Geest is een diep gebeuren in de Vader, die ons in Jezus’ Naam de 
Geest zendt. Door Hem zijn we in eenheid met elkaar. 
De Zoon, Jezus, werd ‘ervaren’, ‘gezien’, ‘gekend’ (1 Johannes 1-4). 
Zo ook wordt het komen van de Heilige Geest ervaren in wie zijn 
komst verwacht én in de gemeenschap die Hij vormt. 
De Heilige Geest laat zich ervaren door een inwendig licht, een 
drang naar bekering. We willen méér van de Heer zijn, meer in zijn 
heilsplan staan. Bovendien mogen we delen in zijn vrede en vreugde 
om te leven in liefde.  
 
GEBED 

 
U bent de belofte van de Vader:            kom, Heilige Geest. 
Ook nu wordt U gezonden:             kom, Heilige Geest. 
Schenk ons de gave van geloof:            kom, Heilige Geest. 
Maak ons één in geloof:             kom, Heilige Geest. 
Wek in ons het verlangen naar U:            kom, Heilige Geest. 
Help ons volharden in gebed:             kom, Heilige Geest. 
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer:               kom, Heilige Geest. 
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Za 15 mei 
 

‘Ga niet weg uit Jeruzalem, 
maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, 
waarover jullie van Mij hebben gehoord, 
in vervulling zal gaan. 
Johannes doopte met water, maar binnenkort 
worden jullie gedoopt met de Heilige Geest’. 
(Handelingen 1,4-5) 

 

 
VERWACHT 

 
Zoals er een advent was voor de menswording, zo is er een voort-
durende advent voor het komen van de Heilige Geest. 
Wij moeten de Heilige Geest altijd opnieuw verwachten. 
Hoe vuriger we Hem verwachten, hoe sterker de tekens van zijn ko-
men onder ons worden. 
Wij mogen Hem verwachten met al zijn gaven: zichtbaar en tastbaar.  
Dat heeft te maken met overgave. Want wij nemen gewoonlijk liever 
zélf de touwtjes in handen, tot in ons bidden en ons samen bidden 
toe. Wij zijn liever onafhankelijk dan afhankelijk. 
Waar de Heilige Geest zó verwacht wordt, gebeurt er iets. 
 
De mooiste vrucht van dit verwachten van de Heilige Geest is de 
‘doop in de Geest’, het vrijkomen van Zijn kracht in ons. 
 
GEBED 

 
Adem van God:              kom, Heilige Geest. 
Adem van Leven:               kom, Heilige Geest. 
Gods zalvende kracht:              kom, Heilige Geest. 
Balsem van liefde:              kom, Heilige Geest. 
Gods bevrijdende kracht:             kom, Heilige Geest. 
Gods herscheppende kracht:             kom, Heilige Geest. 
Vervul het hart dat U verbeidt:            kom, Heilige Geest.  
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Zo 16 mei 
 
Toen de apostelen in de stad waren aangekomen, 
gingen ze naar het bovenvertrek 
waar ze verblijf hielden. 
Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, 
samen met de vrouwen 
en met Maria, de moeder van Jezus, 
en met zijn broers. (Handelingen 1,12-14) 
 

 

GEROEPEN 

 
Jezus spreekt over de Heilige Geest als over een goddelijke Persoon, 
een goddelijk Iemand. “Dan zal de Vader op mijn gebed u een ande-
re Helper geven om voor altijd bij u te blijven” (Johannes 14,16). 
“Wanneer de Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de 
Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getui-
genis afleggen” (Johannes 15,26). 
We mogen de Heilige Geest aanspreken zoals we Jezus en de Vader 
aanspreken. Daardoor groeit een vriendschap met de Heilige Geest, 
een zich verbonden weten. 
Ook in ons samen bidden roepen we - één van hart - de Heilige 
Geest, mét Jezus mee. We mogen de Heilige Geest vragen, ‘de één 
voor de ander’. Als ooit een gebed wordt verhoord, dan is het wel dit 
gebed. We steunen daarbij op het woord en de belofte van de Heer. 
 
GEBED 

 
Leer ons de juiste keuzes maken:           kom, Heilige Geest. 
Vernieuw in ons de genade van ons doopsel:         kom, Heilige Geest. 
En maak ons tot kinderen van God:           kom, Heilige Geest. 
Wijs ons de weg naar Jezus:            kom, Heilige Geest. 
leer ons leven zoals Hij:            kom, Heilige Geest. 
Help ons Jezus centraal stellen in ons leven:          kom, Heilige Geest. 
U bent de gave Gods:             kom, Heilige Geest. 
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Ma 17 mei 
 

Er verscheen aan hen een soort vlammen, 
die zich als vuurtongen verspreidden 
en zich op ieder van hen neerzetten. 
Allen werden vervuld van de Heilige Geest 
en begonnen op luide toon te spreken 
in vreemde talen. 
(Handelingen 2,4) 
 

 

VERVULD 

 
We zijn Gods eigendom geworden. We zijn ‘gezalfd’ met de Heilige 
Geest. In Naam van de Zoon Jezus heeft de Vader ons definitief, on-
voorwaardelijk aanvaard als zijn geliefde kinderen en behoren we 
tot zijn geheiligd, koninklijk volk, zijn bijzondere eigendom (1 Petrus 
2,9). Hij schenkt ons zijn Geest, door dik en dun. Zelfs als wij Hem 
de rug toekeren, blijft de Geest in ons. Hij blijft in ons werken, altijd 
door.  
Meer en meer gaat de Heilige Geest ons hele leven beheersen. Wij 
worden omkleed met de Heilige Geest. Hij verandert onze persoon-
lijkheid. De kracht die Hij ons geeft, is die tot dienstbaarheid, om el-
kaar op te bouwen, te steunen, te bemoedigen. En zo bewerkt het 
komen van de Geest de opbouw van de gemeenschap. 
Hij blijft in ons, wachtend op ons antwoord. 
 
GEBED 

 
U laat ons Gods licht en warmte ervaren:           kom, Heilige Geest. 
U maakt Gods volk vurig:             kom, Heilige Geest. 
U vervult Gods volk met kracht:            kom, Heilige Geest. 
U leert ons de taal van de liefde spreken:           kom, Heilige Geest. 
U bidt in ons met een nieuwe taal:            kom, Heilige Geest.  
U verkondigt Gods grote daden:            kom, Heilige Geest. 
U bent het liefdevuur dat ons doordringt:           kom, Heilige Geest. 
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Di 18 mei 
 

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, 
vormden met elkaar een gemeenschap, 
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
Ze loofden God en stonden in de gunst 
bij het hele volk.  
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. 
(uit Handelingen 2,42-47) 
 

 

VERZAMELD 

 
Naarmate we leven vanuit de genade van de ‘doop in de Geest’, kun-
nen we in openheid en vertrouwen gemeenschap vormen met an-
dere christenen. Dit is een nieuwe, diepe gemeenschap: we worden 
met elkaar verbonden door de liefde van God, die overvloeit  van de 
één naar de ander. 
We worden opgenomen in de eenheid van Jezus met de Vader. Dit 
heeft Hij verkregen door de opperste vernedering van zijn kruisdood 
én de verheerlijking in zijn opstanding uit de doden, de verrijzenis. 
Van Jezus’ kant was er toen al een band tussen Hem en de mensen. 
De glorie van Jezus deelt zich aan ons mee door de werking van de 
Heilige Geest. In de mate dat wij allen samen openstaan, kan de Hei-
lige Geest ons brengen in de gemeenschap van Vader, Zoon en 
Geest én met elkaar. 
 
GEBED 

 
Bron van leven:              kom, Heilige Geest. 
Bron van liefde:               kom, Heilige Geest. 
Stroom van levend water:              kom, Heilige Geest. 
Die mij leert geven en vergeven:             kom, Heilige Geest. 
Laat de liefde in ons openbloeien:             kom, Heilige Geest. 
En concrete vorm krijgen in ons leven:            kom, Heilige Geest. 
U schenkt uw gaven zevenvoud:             kom, Heilige Geest. 
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Wo 19 mei 
 

Laat de Geest u vervullen 
en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen 
die de Geest u ingeeft. 
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 
en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles 
in de naam van onze Heer Jezus Christus. 
(Efeziërs 5,18-20) 
 

 

GEÏNSPIREERD 

 
 “Al is elk gebed rechtmatig en heeft het zijn eigen waarde, toch zit er 
een rangorde in de vormen van gebed. Er is de dankzegging om wat 
God gezegd en gedaan heeft aan ons: we danken om zijn gaven. 
Maar de Schenker is meer dank waard dan zijn gaven: Hij is méér 
dan Zijn geschenk. Daarom gaat boven onze dankbaarheid om wat 
we krijgen: de lof aan Hem die alles heeft gegeven. 
Maar nóg hoger komen we als we God loven om Zichzelf en niet in 
de eerste plaats om wat we van Hem hebben gekregen. Het lofge-
bed is bidden tot God om God, Hem bezingen om Hemzelf, gewoon 
omdat Hij is wie Hij is. De lofprijzing is het eindpunt van alle bidden. 
Uiteindelijk is het gebed maar af en komt het tot rust als het daar is 
aanbeland: in de rust van de gratuite lofprijzing.” 
(Godfried Kardinaal Danneels -  Waak en bid) 
 
GEBED 

 
U maakt Gods woord levend:             kom, Heilige Geest. 
U bidt in ons in alle omstandigheden:            kom, Heilige Geest. 
U bent bron van leven en heiligheid:             kom, Heilige Geest. 
U bent bron van geloof, hoop en liefde:            kom, Heilige Geest. 
U bent kracht in de strijd:              kom, Heilige Geest. 
U bent kracht in het lijden:              kom, Heilige Geest. 
U bent de taal waarin wij God verstaan:            kom, Heilige Geest. 
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Do 20 mei 
 

Wanneer de heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht ontvangen 
en van Mij getuigen 
in Jeruzalem, 
in heel Judea en Samaria, 
tot aan de uiteinden van de aarde. 
(Handelingen 1,8) 
 

 

GEZONDEN 1 

 
De Heilige Geest zal ons altijd verder stuwen om de rijkdom die Hij 
ons doet ontdekken niet voor onszelf te houden, maar om de wereld 
in te trekken en getuigen te zijn van Gods liefde. 
Iedere christen heeft de opdracht ontvangen om te getuigen voor 
Jezus, de Zoon van God. De Heer laat zich ontmoeten door jou en 
door mij. Hij wil samenwerking. We kunnen niet bevroeden hoeveel 
vertrouwen God heeft in ons. 
Getuigen vraagt dus een nederige geloofshouding. Het is louter en 
alleen de Geest die in ons getuigt. Hij gebruikt ons mét onze broos-
heid en zwakheid. 
Paulus heeft dit sterk ervaren: ‘Dus zal ik het liefst van alles roemen 
op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen’ 
(2 Korintiërs 12,9b). Dit vraagt overgave aan de kracht van de Heer! 
 
GEBED 

 
Schep ruimte in ons hart voor U:             kom, Heilige Geest. 
Kom over ons in kracht:              kom, Heilige Geest. 
Vernieuw in ons de genade van ons vormsel:         kom, Heilige Geest. 
Leg de gezindheid van Jezus in ons hart:           kom, Heilige Geest. 
Leer ons liefhebben zoals Hij:             kom, Heilige Geest. 
Maak ons tot vurige getuigen van Gods liefde:       kom, Heilige Geest. 
Geef dat ons hart van liefde brandt:            kom, Heilige Geest. 
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Vr 21 mei 
 

Hij heeft ook gaven uitgedeeld om ons toe te rusten 
voor het werk van de bediening, 
tot opbouw van het lichaam van Christus, 
totdat wij allen tezamen komen 
tot de eenheid in het geloof 
en de kennis van Gods Zoon. 
(Efeziërs 4,11-13). 
 

 

GEZONDEN 2 

 
De Heilige Geest schenkt gaven aan eenieder. 
We ontvangen niets voor onszelf alleen. 
Alle gaven worden ons gegeven 
in dienst van de Kerk en van de wereld. 
Wie we zijn, al wat we kunnen, 
ontvangen we tot glorie van de Heer. 
Naarmate we de gaven zó gebruiken, 
zijn we in liefde één met God en één met elkaar. 
De Heilige Geest schept de ‘communio’, de gemeenschap. 
Hij stelt ons in staat de gemeenschap op te bouwen.  
Hij maakt mensen tot kanaal van Gods liefde voor anderen.  
“Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de 
goede werken te doen die God voor ons heeft bereid”. (Efeziërs 2,10) 
 
GEBED 

 
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. 
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za 22 mei 
 

De vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, 
geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
(Galaten 5,22-23) 
 

 

VRUCHT DRAGEN 

 
Door te ‘leven volgens de Geest’ gebeurt er iets wonderlijks: 
de vrucht van de Geest gaat groeien in je leven.  
Jij die zo rusteloos was, zo bang en zo vaak down, krijgt een gezonde 
kijk op het leven. Je wordt stabiel en krijgt het vermogen om vrede te 
scheppen om je heen. Je wordt blij, en dat wordt een natuurlijk ele-
ment in je leven. Er komt een einde aan jaloersheid enz… De liefde 
bewerkt dat je gedachten vrij worden van dat eindeloze gedraai in 
een kringetje om jezelf, en dat ze uitgaan naar anderen en denken 
aan wat goed voor hen zou kunnen zijn. Trouw wordt een deel van 
je persoonlijkheid. Je wordt betrouwbaar in alles wat je zegt en doet. 
Je bent een nieuwe mens geworden. Er is iets totaal nieuws in je le-
ven gekomen, en daardoor denk je en handel je anders dan voor-
heen. 
 
GEBED 

 
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. 
 

11 



KOM, HEILIGE GEEST ! 
 

Stort uw Geest uit 
over jong en oud 

over man en vrouw 
over hoog en laag 
over west en oost. 

 
Stort uw vuur uit 

in het hart van de mensen 
in de mond van de mensen 

in de handen van de mensen. 
 

Zend uw adem neer 
over hen die geloven 

over allen die twijfelen 
over allen die liefhebben 

over allen die eenzaam zijn. 
 

Stort uw vuur uit 
over de woorden van de mensen 
over het zwijgen van de mensen 

over de talen van de mensen 
over de liederen van de mensen. 

 
Zend uw adem neer 

over allen die toekomst bouwen 
over hen die het goede bewaren 
over hen die het leven behoeden 

over allen die schoonheid scheppen. 
 

Stort uw Geest uit 
over de huizen van de mensen 
over de steden van de mensen 
over de wereld van de mensen 

over alle mensen van goede wil. 
 

Hier en nu, over ons, stort uw Geest uit. 
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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. 
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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 2021’. Dank!  



Heer, raak mij met uw Adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 
 

Raak met uw Adem mijn onrust, 
tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw Kind. 

 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 

mijn tijd is in uw hand! 
 

Geest, vol van hemelse klaarheid, 
geef mij een helder zicht 

op wie vriendschap vragen, 
aan elkander toegedicht. 

 
Heer, raak mij met uw Adem, 

Geest die mij zingen doet. 
Waar U mij nabij bent 

vind ik vaste voet. 
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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 
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