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Op weg naar PINKSTEREN 
 

 

Tussen hemelvaart en Pinksteren waren de apostelen 

in gebed bijeen: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich 

aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 

moeder van Jezus, en met zijn broers.’ (Hand. 1: 14)  Zo 

keken ze uit naar wat Jezus hun beloofd had: ‘blijf 

wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie 

van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.’ Wat 

zou het mooi zijn om als gemeente dat ook te doen: 

vurig bidden tussen hemelvaart en Pinksteren! Thuis 

en met elkaar in de kerk! Want we moeten alles 

verwachten van de Heilige Geest, van de Geest van 

God. 

 

Het zijn negen dagen, van de vrijdag na hemelvaart tot 

en met de zaterdag voor Pinksteren. Voor die negen 

dagen hebben we dit kleine boekje gemaakt met telkens 

een korte lezing, een gebed, een lied. Voor elke avond 

staat er een ander aspect van de Heilige Geest centraal. 

We hebben hiervoor gekeken naar de negen aspecten 

van de vrucht van de Geest uit Galaten 5: 22: ‘Maar de 

vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing.’ Hoe zou het zijn als we hier vurig om 

bidden in de tijd voor Pinksteren? Om ons zo 

gezamenlijk voor te bereiden op de komst van de Geest 

met Pinksteren? Kom Heer, uw gemeente hoort! Kom 

Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
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Handvat voor het gebed thuis en in kerk (om wel 

of niet te gebruiken, voel je vrij) 

 

- We worden stil voor God (evt. aansteken kaars) 

 

- We lezen telkens Lucas 11  
11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het 

om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang 

geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei 

vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, 

je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal de Vader in de hemel dan niet 

de heilige Geest geven aan wie hem erom 

vragen.’ 

 

- We roepen om de komst van de Geest:  

Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 

 

 Zingen bv. Opw. 343 

Heilige Geest van God, 

vul opnieuw mijn hart. (2x) 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 

- Lezing Galaten 22: 22-23 
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 

en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

 

- We lezen een tekst die telkens past bij één aspect van 

de vrucht van de Geest (zie roostertje hieronder) 

 



 4

- Er volgt een biddende overdenking in de stilte: 

probeer de woorden te ‘proeven’ en te ‘herkauwen’ voor 

Gods aangezicht (2 min.). 

 

- We noemen elkaar waar we graag voorbeden voor 

willen / delen met elkaar wat we willen delen 

 

- Voorbeden, begonnen met:  (Augustinus) 

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.   

 

- Voorbeden..  

Elke avond krijgt één aspect van de vrucht van de 

Geest extra aandacht (zie roostertje). Wie liever niet 

hardop bidt zegt gewoon ‘amen’ als het zijn beurt is: 

voel je vrij om dat te doen!!! 

 

- Sluiting (bv. lied) 

 

- Zegenwens voor elkaar: ‘de Heer zegenen ons en 

behoede ons’ 
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Roostertje:  

 

Vrijdag:  Gebed om liefde  

  1 Kor. 13: 1-7 

  voorbede voor vijanden 

 

Zaterdag:  Gebed om vreugde  

  Joh. 15: 9-14 

voorbede voor mensen met 

depressiviteit / somberheid 

 

Zondag:  Gebed om vrede  

  Joh. 14: 25-29 

voorbede voor verscheurde landen / 

verdeeldheid 

 

Maandag:  Gebed om geduld  

Gen. 16: 1-4 (Zouden we geduld 

kunnen leren als we naar de haast van 

Abraham kijken en hoe vanaf nu alles 

in zijn familie onder spanning kwam 

te staan?) 

voorbede voor alle (geloofs)opvoeders 

/ voor onze jeugd  

  // door jeugdraad/ jeugd? 

 

Dinsdag:  Gebed om vriendelijkheid  

  Filip 4: 1-7 

voorbede voor de kerk en haar 

uitstraling  

  // door ouderlingen / past.bezoekers? 
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Woensdag:  Gebed om goedheid  

  Psalm 34: 1-9 

voorbede voor verdrukten op aarde  

  // door diakonie? 

 

Donderdag: Gebed om geloof  

  Joh. 15: 13-16 

voor ons volk; voor allen die het 

geloof nog niet gevonden hebben 

  // door missionaire commissie? 

 

Vrijdag:  Gebed om zachtmoedigheid 

  Kol. 3: 12-15  

voor de zwakkeren, zij die overal 

tussen dreigen te vallen 

  // door zusterkring? 

 

Zaterdag:  Gebed om zelfbeheersing  

Joh. 17: 15-23  (Dat Jezus voor ons 

bidt) 

  voorbede voor hen die verslaafd zijn  

// door hen die werken in de GGZ met 

moeilijke cliënten? Of politie?  

 

 

Donderdagavond: een avond over missionair 

gemeente zijn (extra uitnodigen: GGG) 

We willen op donderdagavond 6 juni na het gebed 

samenkomen in de kerk (20.00 uur) en dan een speciale 

avond organiseren over missionair gemeente(lid) zijn. 

We nodigen alle bestaande groeigroepen in het 

bijzonder uit. Op deze avond willen we samen bidden en 

ons laten inspireren rond die moeilijke vraag: hoe 
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kunnen wij als gemeenteleden bijvoorbeeld in ons eigen 

netwerk iets van ons geloof laten zien in daad en woord?  

 

 

 

 

Thuis of in de kerk? Kies een vorm die bij je past 

en kom zoveel avonden als past: 

• Je kunt ’s avonds om 19.15 uur in een zaaltje in 

de kerk komen (hooguit half uur)  

• Gewoon thuis, alleen of met je gezin of partner 

(uiteraard op je eigen tijd) 

• Een keer met je GGG samen komen. In de kerk 

of in de huiskamer 

• Met bv. je catechese groep. In de kerk of in de 

huiskamer 

• In gebedstrio’s of gebedskoppels. Dit idee gaat 

natuurlijk terug op de bemoedigende woorden 

van Jezus (Mt. 18: 20): ‘Want waar twee of 

drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in 

hun midden.’ Vraag daarvoor iemand met wie je 

dit graag doet. Eén avond, of alle negen, wat je 

fijn vindt. Het mooie hiervan is natuurlijk ook 

dat het de band in de gemeente enorm versterkt.   

 

Laatste dingetjes:  

Uiteraard wordt het gebedsmoment op de zondag in de 

gewone eredienst opgenomen: de tijd is dan ook 

uiteraard 19.00 uur i.p.v. 19.15. Dit boekje kunt u ook 

in de kerk ophalen/meenemen (in het brochurerek). En 

u kunt het downloaden van de site: ga naar publicaties 

> brochures.   

  


