
PINKSTERNOVEEN 
Van Hemelvaart naar Pinksteren 

 

Gebed tot de heilige Geest 

Kom, heilige Geest. Vervul de harten van 

uw gelovigen en ontsteek in hen 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 diezelfde 

heilige Geest de ware wijsheid mogen 

bezitten en ons altijd over zijn 

vertroosting verblijden.  

Door Christus, onze Heer. Amen. 

Veni, sancte Spiritus 

Kom, o geest des Heren, kom 

uit het hemels heiligdom, 

waar Gij staat voor gods gezicht. 

Kom, der armen troost, daal neer. 

Kom en schenk uw gaven, Heer. 

Kom, wees in de harten licht. 

 

Kom, o trooster, heil’ge Geest, 

zachtheid die de ziel geneest. 

Kom, verkwikking zoet en mild. 

Kom, o vrede in de strijd, 

lafenis voor ’t hart dat lijdt, 

rust die alle onrust stilt. 

Licht dat vol van zegen is, 

schijn in onze duisternis: 

neem de harten voor U in. 

Zonder uw geheime gloed 

is er in de mens geen goed, 

is de ziel niet rein van zin. 

Was wat vuil is en onrein. 

Overstroom ons dor domein, 

Heel de ziel die is gewond. 

Maak weer zacht wat is verstard. 

Koester het verkilde hart 

Leid wie zelf de weg niet vond. 

Geef uw gaven zevenvoud 

ieder die op U vertrouwt, 

zich geheel op U verlaat. 

Sta ons met uw liefde bij, 

dat ons eind zalig zij. 

Geef ons vreugd die niet vergaat. 

----------------------------------------------------- 

“Kom, beloofde, doop ons met het vuur 

dat in Hem hoog oplaaide. Zaai ons uit in 

deze harde hopeloze wereld. Gij, licht der 

harten, vader, moeder van de armen. 

Kom geest, vernieuw het aangezicht der 

aarde.” Zo hebben wij de Helper 

afgesmeekt. 

Toen werd het Pentecoste, Pinksteren,  

vijftigste dag na die omstreden eerste  

dat Hij niet in zijn graf gevonden werd.  

Wij waren met ons twaalven, in één huis  

toen het begon te stromen lichterlaaie.  

Vuurtongen stonden boven onze hoofden. 

                                       Redactie Th. Dingjan 


