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PINKSTERNOVEEN 

BIDDEND OP WEG NAAR PINKSTEREN: VRAGEN OM DE KOMST VAN DE HEILIGE 

GEEST 

 

Vanaf Hemelvaart begint de laatste etappe van de Paastijd: de negendaagse op weg naar Pinksteren. Het 

Griekse woord pentekostè betekent vijftigste. Op de vijftigste dag van de Paastijd vieren we de komst van 

de Heilige Geest, de voltooiing van Pasen. 
 

In de geloofsbelijdenis zeggen wij dat de gekruisigde en gestorven Jezus Christus “is verrezen op de 

derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel zit: aan de rechterhand van de Vader.” Ook 

belijden wij: “ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en 

de Zoon.” 

 

Op Pinksteren vieren wij, dat na de verrijzenis van Jezus de Heilige Geest de apostelen en de Kerk heeft 

bezield met nieuwe kracht. In hoofdstuk 2 van de Handelingen der Apostelen kunnen wij lezen over die 

nederdaling van de Heilige Geest. 

 

Al eerder beloofde Jezus aan zijn leerlingen dat Hij hen niet verweesd zou achterlaten na zijn heengaan. 

Hij zou de Heilige Geest zenden (evangelie volgens Johannes 14, 15-18). 

 

In de Liturgie van de Kerk volgen na Hemelvaart nog negen dagen op weg naar het feest van de Heilige 

Geest: Pinksteren. De periode van negen dagen (=noveen) geeft ons de gelegenheid om heel bewust te 

bidden om de komst van de Geest: in ons hart, in de kerk en in onze wereld. 

 

Jezus Christus laat zijn Kerk niet in de steek. We mogen steeds weer met vertrouwen vragen om de 

bijstand van de Heilige Geest, de gaven en de talenten van Gods Geest verwelkomen. Na de verrijzenis en 

hemelvaart van Jezus is de Heilige Geest voortaan onze gids en helper. 

 

In het Jaar van het Gebed (2018) wordt een noveen aangereikt om als parochianen biddend op weg te 

gaan van Hemelvaart naar Pinksteren. Als wij ernst maken met het uitzien naar de kracht van de Heilige 

Geest, dan is dat een uiting van geloof in Jezus en zijn belofte. Het noveengebed bewerkt dat wij 

werkelijk openstaan voor de hulp van God, omdat we durven vragen om de kracht en leiding van de 

Heilige Geest: voor onszelf, voor de Kerk als netwerk van liefde en voor allen in onze wereld. 

 

Mgr. J. van den Hende 

Bisschop van Rotterdam 

9 mei 2018, in het Jaar van Gebed 
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Vrijdag 11 mei (dag 1): DE GEEST VAN DE WAARHEID 

De komst van de Heilige Geest is een nieuw begin, maar het is geen losse start. De Geest brengt in 

herinnering wat Jezus al eerder heeft gezegd en gedaan. Die woorden en daden blijven levend in ons hart, 

omdat de Heilige Geest ze steeds opnieuw aan ons leert en aanreikt. Na Jezus’ heengaan markeert de 

komst van de Geest een nieuw begin, maar de Geest brengt ons geen nieuwe waarheid. De Geest helpt 

ons juist om de blijde boodschap van Jezus ook vandaag in ons hart te bewaren. Jezus, de weg, de 

waarheid en het leven (Johannes 14, 6). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Zaterdag 12 mei (dag 2): DE TROOSTER 

Met een duur woord heet de Heilige Geest parakleet (Johannes 14, 16) ofwel trooster, de helper. Deze 

naam maakt duidelijk dat de Heilige Geest ons tot steun wil zijn. De Geest helpt ons de blijde boodschap 

van Jezus te onthouden: dan ontvangen wij de woorden van het evangelie als fundament van onze hoop. 

Jezus opent voor ons de weg naar eeuwig leven. Licht in de duisternis, vreugde in plaats van rouw. 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Zondag 13 mei (dag 3): DE GEEST VAN WIJSHEID EN VERSTAND 

Eigenwijsheid is er meer dan voldoende in onze wereld. Echte wijsheid komt van God. We worden 

uitgedaagd om open te staan voor de ware wijsheid, zonder schone schijn. De Geest brengt ons steeds 

weer op het spoor van het geloof. De Geest helpt ons om steeds weer te rade te gaan bij de woorden van 

de Heer Jezus, het licht van de wereld (Johannes 8, 12). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Maandag 14 mei (dag 4): DE GEEST VAN STERKTE 

In onze wereld zijn er voortdurend krachtmetingen. Sportmensen meten hun krachten in wedstrijden en 

toernooien. Helaas zijn er ook velen, ja zelfs hele volken, die hun krachten meten in oorlog en strijd. De 

sterkte die God ons wil geven in de Geest laat zich niet meten naar uiterlijke schijn. Die sterkte komt pas 

aan het licht als wij volharden in naastenliefde en geloof (Johannes 15, 12). Wanneer wij onze zwakte 

erkennen dan kan de Heilige Geest ons pas echt ten volle helpen. 
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Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Dinsdag 15 mei (dag 5): DE GEEST VAN GEBED 

Bidden is spreken met God. In het evangelie horen we dat Jezus regelmatig bidt tot de Vader in de hemel. 

De leerlingen van Jezus willen graag leren bidden: “Heer, leer ons bidden”(Lucas 11, 1). Jezus geeft de 

woorden van het Onze Vader. Maar, gelukkig, we hoeven nooit alleen op eigen kracht te bidden. Paulus 

zegt dat de Heilige Geest in ons hart met ons meebidt (Romeinen 8, 26-27). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Woensdag 16 mei (dag 6): DE GEEST EN DE SACRAMENTEN 

De Heilige Geest speelt een belangrijke rol bij de viering van de sacramenten. In het vormsel wordt ons 

de Heilige Geest gegeven door handoplegging en zalving. In iedere eucharistie bidt de priester met 

uitgestrekte handen om de kracht van de Geest over de gaven van brood en wijn, opdat zij voor ons 

worden tot Lichaam en Bloed van onze Heer. Na de consecratie wordt gebeden om de geestkracht over de 

geloofsgemeenschap (1 Korintiërs 12). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Donderdag 17 mei (dag 7): DE KERK ALS VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST 

In de geloofsbelijdenis spreken we ons geloof uit in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Na het 

noemen van de Heilige Geest wordt ook de Kerk genoemd in de geloofsbelijdenis. De wereldwijde Kerk 

van Christus kan niet leven zonder de kracht van de Heilige Geest die Jezus aan zijn leerlingen gaf én 

blijft geven: “Geest, die waakzaam zijt en sterk, hoed het schip van Christus’ Kerk” (derde couplet van 

het lied: “Geest die vuur en liefde zijt”). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 
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Vrijdag 18 mei (dag 8): DE GEEST IS DICHTBIJ ONS 

De apostelen trokken met Jezus mee en zij konden Hem horen en zien. De Heilige Geest die Jezus ons 

schenkt als helper en gids is anders. Je kunt de Heilige Geest niet zien en ook niet aanraken, maar wij 

mogen geloven dat de Geest dichtbij ons is, ons aanraakt en inspireert (spiritus = geest). Daarom drukken 

wij de aanwezigheid van Gods Geest uit in tekens als handoplegging en zalving. In de Bijbel wordt de 

Geest aangeduid door adem, wind en vuur, en natuurlijk … de duif (Marcus 1, 9-11). 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

Zaterdag 19 mei (dag 9): DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 

In het lied “Veni Creator” (Kom,  Schepper Geest, daal tot ons neer) zingen wij altijd: “Gij schenkt uw 

gaven zevenvoud”. Het getal zeven duidt volheid aan: al het goede wordt ons door de Geest geschonken 

en geleerd. Vanouds worden als zeven gaven genoemd: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag 

en liefde voor Gods naam. Steeds opnieuw, ons hele leven lang, mogen wij vragen om de gaven van Gods 

Geest. Doen we dat eigenlijk wel genoeg? In deze noveen hebben we in ieder geval samen een nieuw 

begin gemaakt! 

 

Gebed: Kom, Heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen: en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

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 mogen 

verheugen. Amen. 

 

 


