
 

   

OP WEG VAN HEMELVAART NAAR PINKSTEREN 



Pinksternoveen 2020.  

De Paastijd, die 50 dagen duurt, loopt op zijn eind.  

De grote mysteries van ons geloof, dood en verrijzenis hebben we gevierd.  

We hebben in de Paastijd gelezen in de Handelingen van de Apostelen,  

hoe het met de jonge Kerk ging. En nu naderen we Hemelvaartsdag. 
 

Hemelvaartsdag.  

Jezus was voor het laatst bij zijn apostelen. Hij bracht hen buiten de stad tot bij Betanië.  

Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.  

En terwijl Hij hen zegende ging Hij van hen heen en werd ten hemel opgenomen. (Luc. 24, 50-51)   

Jezus had aan zijn leerlingen gezegd dat zij op de komst van de heilige Geest moesten wachten  

en zo waren ze bijeen samen met de Moeder van Jezus, Maria.  

Zij wachtten op de komst van de Helper, de heilige Geest. Samen in gebed. 
 

Op Hemelvaartsdag gaan er mensen dauwtrappen.  

Samen wandelen en samen een Eucharistieviering meevieren.  

Om daar het Woord van God te horen en zijn Sacrament te ontvangen.  

Dit jaar is dit alles wat moeilijker, maar we kunnen ons wel aansluiten in gebed. 

We gaan negen dagen stappen zetten. Voetstappen op weg naar Pinksteren.  

Iedere dag één voetstap met het aloude gebed tot de heilige Geest,  

maar ook met iedere dag één zin uit het gebed gelicht, aangevuld met een gedachte.  

 



 

Kom, heilige Geest,  

vervul de harten van de gelovigen 

en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit 

en alles zal herschapen worden; 

en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. 

 

Laat ons bidden: 

God Gij hebt de harten van de gelovigen 

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; 

geef, dat wij door die heilige Geest 

de ware wijsheid mogen bezitten 

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. 

Door Christus onze Heer. Amen. 



 

 

 

Kom, heilige Geest 
 
 
 

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk: 

Ik geloof in de heilige Geest. 

“Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God” (1 Kor. 2, 11) 

Welnu zijn Geest, die Hem openbaart, laat ons Christus, zijn Woord, zijn levend Woord, kennen,  

maar Hij laat zich niet uit over zichzelf.  

Hij die “gesproken heeft door de profeten”, laat ons het Woord van de Vader horen,  

maar Hèm horen wij niet. Wij kennen Hem slechts in de ingeving waarmee Hij ons het Woord openbaart  

en ons ervoor opent het in geloof te aanvaarden.  

De Geest van waarheid, die ons Christus “onthult”, “spreekt niet uit zichzelf” (Joh. 16, 13)  

Een dergelijk, waarlijk goddelijk terughouden verklaart waarom  

“de wereld voor Hem niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent”,  

terwijl zij die in Christus geloven, “Hem kennen omdat Hij bij hen blijft” (Joh. 14, 17) 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 

 

  Geest van God, adem van leven, 
Geest van God, adem van vuur, 
Geest van God, troost en kracht: 
U heiligt ons. 

 

Kom o Geest, kom in ons hart; 
kom o Geest, wees ons nabij; 
Geest van leven, Geest van moed, 
wij zien naar U uit.  

 



 

 

 

… vervul de harten 

van de gelovigen 
 
 

 
Uit de preek van Paus Franciscus, 

21 april 2020 in Santa Martha. 

Opnieuw geboren worden (Joh. 3, 7) is geboren worden met de kracht van de heilige Geest.  

Wij kunnen de heilige Geest niet zelf grijpen; wij kunnen enkel toelaten dat Hij ons transformeert .  

En onze volgzaamheid opent de deur voor de heilige Geest:  

Hij is het die de verandering, deze transformatie, deze wedergeboorte tot stand brengt.  

Het is  de belofte van Jezus dat Hij de heilige Geest zal zenden. (Handelingen 1, 8) 

De heilige Geest is in staat om zulke wonderen te verrichten,  

die wij  nooit zouden hebben kunnen bedenken.  

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 
 

 

  Geest van God, adem van leven, 
Geest van God, adem van vuur, 
Geest van God, troost en kracht: 
U heiligt ons. 

 

Kom o Geest houd ons bijeen. 
Geest van vuur brand in ons hart. 
Kom o Geest en maak ons nieuw 
Wij zien naar U uit.  

 



 
 
 

en ontsteek in ons  

   het vuur van uw liefde 
 

 
Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:  
Wij leren de heilige Geest kennen door de kerk,  
de gemeenschap die leeft in het geloof van de apostelen,  
en die dat geloof doorgeeft: 
In de Schriften door Hem geïnspireerd. 
In de Overlevering,  
waarvan de Kerkvaders de steeds actuele getuigen zijn. 
In het leergezag van de kerk, dat Hij bijstaat. 
In de sacramentele liturgie d.m.v. woorden en symbolen,  
waarin de heilige Geest ons in contact brengt met Christus. 
In het gebed, waarin Hij voor ons ten beste spreekt. 
In de genadegaven en de bedieningen waardoor de kerk opgebouwd wordt. 
In de tekenen van het apostolisch en missionair leven. 
In het getuigenis van de heiligen, waarin Hij zijn heiligheid laat zien en het heilswerk voortzet. 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet.  

 

 
 

Jezus Christus, ik aanbid U 

Heilig is uw Naam 

Jezus Christus, ik aanbid U 

Heilig is uw Naam 

Heilig, heilig, 

Heilig is uw Naam. 
 

Jezus Christus, ik verwacht U 

Vul mij met uw Geest 

Jezus Christus, ik verwacht U 

Vul mij met uw Geest 

Vul mij, vul mij, 

Vul mij met uw Geest.  



 

  Geest van God, adem van leven, 
Geest van God, adem van vuur, 
Geest van God, troost en kracht: 
U heiligt ons. 

 

Kom o Geest van heiligheid 
Geest van waarheid kom in ons 
Geest van liefde maak ons één. 
Wij zien naar U uit.  

 

  

 

   Zend uw Geest uit  

          en alles zal worden 

   herschapen 
 
 
 

Uit de preek van Paus Franciscus op 21 april 2020.  
Een voorbeeld is de eerste christelijke gemeente, dit is geen verzinsel, dat is wat ik u hier zeg:  
dit is een model, dat bereikt kan worden als de volgzaamheid er is, en als je de heilige Geest laat 
binnenkomen en Hij ons transformeert. Zogezegd een “ideale” gemeente. 
Het is waar dat er snel na deze eerste gemeente de problemen zullen beginnen, maar de Heer laat ons  
zien waar wij uiteindelijk kunnen komen als wij open staan voor de heilige Geest, als wij gehoorzaam zijn.  
Binnen deze gemeente bestaat er eensgezindheid. (cf. Handelingen 4, 32-37) 
De heilige Geest is de meester van de eensgezindheid, Hij kan dit tot stand brengen en dat heeft Hij  hier 
gedaan. Dat moet geschieden in ons hart, er moet zoveel veranderen bij ons, aan eenheid werken:  
want Hij zelf (de Geest) is de harmonie.  
Ook de eensgezindheid tussen de Vader en de Zoon: Hij is de liefde van de eensgezindheid.   
En Hij, met zijn harmonie, schept deze dingen als deze zó eensgezinde gemeente.  

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet.  



 

 

 

en Gij zult  

   het aanschijn der aarde 

vernieuwen.  
 
 
 
  
 

Uit de preek van Paus Franciscus op 21 april 2020.  

Maar de heilige Geest komt altijd met  zijn kracht om ons te redden van deze wereldse genoegens,  
van het geld, van de ijdelheid en van het geroddel, omdat de heilige Geest niet van de wereld is.  
Hij is in staat om deze wonderen te verrichten, deze grootse dingen.  
Vragen wij aan de Heer om deze gehoorzaamheid aan de heilige Geest opdat Hij ons  
en onze gemeenschappen verandert, onze parochies, de diocese en religieuze  gemeenschappen;  
Dat Hij ze verandert om altijd vooruit te gaan op de weg,   
in de eenheid die Jezus verlangt voor de christelijke gemeente. 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 

 

Heilige Geest  

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 

Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
 

Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 

Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
 

Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 

Toegeschreven aan H. Augustinus 



 

 

Jezus, U die heeft beloofd: 
“Ik zend al wie vraagt en in Mij gelooft 
mijn Geest, vuur dat door de wereld zal gaan” 
Wij bieden U ons leven aan. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

      O heilige Geest 
Ziel van mijn ziel, 
Ik aanbid U. 
Verlicht me, leid me, 
versterk me, troost me. 
Zeg me wat ik moet doen; 
geef mij Uw bevelen. 
Ik beloof dat ik me zal  
onderwerpen en aannemen 
al wat me zal overkomen, 
maak mij slechts uw heilige wil bekend. 

Gebed van kardinaal Mercier 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 

 
 
 

 Lied is te beluisteren via   

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/jezusudieheeftbeloofd  
 

Laat ons 

bidden: 

God Gij 

hebt de 

harten 

van de 

gelovigen 
 

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/jezusudieheeftbeloofd


 

 

     door de verlichting 

      van de heilige Geest 

   onderwezen 
 
 
 
Verlichting door de heilige Geest   
waardoor we ook onze zwakheden, onze zonden, kunnen zien.  
Er zijn zes zonden tegen de heilige Geest:  

- Wanhopen aan zijn zaligheid.  
- Vermetel vertrouwen, d.w.z. geloven dat men zonder verdiensten zalig kan worden. 
- De bekende waarheid bestrijden. 
- De genaden van anderen benijden. 
- Volharden in de boosheid. 
- Onboetvaardig sterven 

 

  

 

 
 

Kom, o Geest, herschep ons hart. 

Was al wat zondig is van ons af. 

Van elke smet maak ons vrij. 

Kom en genees onze wonden 

Schenk ons de vreugde  

verlosten te zijn. 

Leid ons naar vrede en heil. 

Lied is te beluisteren via 

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/schenkonsuwheiligegaven  

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 

 

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/schenkonsuwheiligegaven


 
 

De gaven van de heilige Geest:  

Wijsheid, 

verstand, 

inzicht, 

sterkte, 

kennis, 

ontzag 

en liefde 

voor Gods naam. 

 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 
 

  

Geef,  

dat wij 

door die 

heilige 

Geest  

de ware 

wijsheid 

mogen 

bezitten 
 

 

    
 

Kom, o Geest van heiligheid. 

Kom met uw vuur,  

kom, ontvlam ons hart. 

Vul ons met zachtheid en kracht. 

Schenk ons uw heilige gaven. 

Vader der armen,  

die troost en verblijdt, 

kom in ons hart voor altijd. 

 

Het lied is te beluisteren via 

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/schenkonsuwheiligegaven  

https://audiomack.com/embed/song/emmanuel-nederland/schenkonsuwheiligegaven


 
 
 

 

   en ons altijd over zijn 

vertroosting verblijden  
 
 
 

 
 

De vruchten van de heilige Geest als eerstelingen van eeuwige heerlijkheid. 

De vruchten zijn volmaaktheden die de heilige Geest in ons bewerkt.  

De kerkelijke traditie noemt er twaalf: 

Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, 

Trouw, Zachtheid, Ingetogenheid, Bescheidenheid, Matigheid, Kuisheid. 

(Gal. 5, 22-23) 

Door Christus onze Heer. Amen. 

Gebed tot de heilige Geest en Wees Gegroet. 



 

 

IK WENS JE ……. 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 

en een heleboel geduld. 

Vriendelijkheid, goedheid, 

trouw en tederheid 

dat jij jezelf beheersen zult. 

 

Dat is de vrucht van de Heilige Geest 

Die ons eeuwig leven geeft. 

Vrucht van de Heilige Geest 

Die ons eeuwig leven geeft. 

 

Zalig Pinksteren 


