
 

 

PINKSTERWAKE 29 MEI 2020 

Heilige Geestkapel, Rijmenam 

 

 

LIED ZJ 409 ‘KOM, SCHEPPER, GEEST’ 

 

Kruisteken en openingswoord 

Ontsteken achtste kaars  

 

GEBED (van M. Devisch) 

 

 Wij aanbidden U, heilige Geest van God, 

 rijke Adem van Liefde, aan onze adem toegevoegd, 

 sterke Energie in ons om te beminnen 

 ook wat in deze wereld niet beminnenswaardig is. 

 Licht in onze ogen gelegd om op het gelaat van de mens 

 uw goddelijke trekken te zien. 

 

Zang: ‘Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem ascende. Veni, Sancte Spiritus, 

veni, Sancte Spiritus’ (Taizé) 

 

Wij aanbidden U, heilige Geest van God, 

die het leven van de Heer Jezus onvergetelijk maakt voor ons. 

Gij hebt ons aan Hem gebonden, beweegt ons hart door zijn woorden 

en drijft ons Hem achterna 

naar zijn rijk van vrede, liefde en gerechtigheid. 

 

‘Veni, Sancte Spiritus…’ 

 

Wij aanbidden U, heilige Geest van God, 

volmaakte liefde tussen Vader en Zoon. 

Zo houdt Gij ons bijeen in goede en kwade dagen. 

Zo maakt Gij ons tot uw eigen huisgenoten. 

Zo leert Gij ons samen bidden met uw eigen verzuchtingen, 

in Geest en waarheid. 

 

‘Veni, Sancte Spiritus…’ 



 
 

 

SCHRIFTLEZING 

Handelingen 1, 4-14 (kapelploeg – lector staat op en leest voor uit Bijbel) 

 

 

STIL GEBED 

 

VOORBEDE 

Na iedere intentie zingen we ‘Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, 

liefhebben door uw kracht’ (eerste zin van ZJ 433). 

 

We bidden om het licht van de Geest voor mensen die zware beslissingen moeten 

nemen en voor hen die op zoek zijn naar de zin van hun leven… 

We bidden om het vuur van de Geest voor mensen die ontmoedigd zijn geraakt: 

dat uit de as van teleurstelling nieuw vertrouwen mag opflakkeren… 

We bidden om de warmte van Gods Geest voor hen die leven met een tekort aan 

genegenheid en waardering, voor hen ook die zich eenzaam en verlaten voelen… 

We bidden om de troost van de Geest voor hen die ziek zijn, beproefd worden 

of treuren om het verlies van een dierbare… 

We bidden om de kracht van de Geest: dat Hij ons geloof mag verdiepen, onze 

hoop mag versterken en onze liefde mag verruimen… 

We bidden voor alle intenties die ons langs digitale weg werden bezorgd en voor 

alles wat leeft in ons eigen hart… 

 

ONZE VADER 

 

LITANIEGEBED (bron: KCV)  

Gave en belofte van de Vader   kom heilige Geest  

Trooster en Helper in ons midden   kom heilige Geest 

Adem van nieuw leven     kom… 

Stille roepkracht tot vernieuwing   kom… 



 
Bron van goedheid      kom… 

Uw zalving leert ons alle dingen   kom… 

U leidt ons op de rechte weg    kom… 

Stroom van levend water    kom… 

Bron van genade en heiligheid   kom… 

Bron van geloof, hoop en liefde   kom… 

Kracht in de strijd, sterkte in het lijden  kom… 

Bron waaruit het leven ontspringt   kom… 

Liefdesvuur dat ons doordringt   kom… 

Wij verwachten U met groot verlangen  kom… 

 

 

GEBED 

Dit is de tijd, God,  waarop Gij uw Geest zendt over alle levenden. 

Wij bidden U: kom dan tot ons, herschep ons,  

herschep onze wereld en alles zal nieuw zijn.  

Bij alles wat wij doen in dienst van U,  

in dienst van uw koninkrijk dat komt en komen zal,  

komt Gij al naderbij.  

Wij bidden U: wil voltooien wat Gij in ons begonnen zijt. 

Gij die leeft in eeuwigheid. 

 

ZEGEN DOOR DE HULPBISSCHOP 

 

LIED: GEEST VAN GOD, ADEM VAN LEVEN (ZJ 447) 


