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 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 verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader,<<<
die in de hemel zijt,<<<
uw Naam worde geheiligd,<<<
uw Rijk kome,<<<
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.<<<
Geef ons heden ons dagelijks brood.<<<
En vergeef ons onze schulden,<<<
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.<<<
En leidt ons niet in bekoring,<<<
Maar verlos ons van het kwade.<<<
Amen.<<<

De vrucht van de Geest is
liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
(Galaten 5,22-23a)
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NEGEN DAGEN
BIDDEN OM DE GEEST

Tussen de hemelvaart van Jezus en het uitgieten van de heilige Geest
over de leerlingen met Pinksteren hebben die leerlingen negen dagen
gewacht en gebeden. Dat kun je in de Bijbel lezen in de Handelingen
van de Apostelen, hoofdstuk 1.
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‘Jullie zullen kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
(vers 8b)

Die negen dagen inspireren nog altijd veel christenen om zelf ook
negen dagen lang elke dag te bidden om de komst van de heilige
Geest. Vooral in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, maar ook,
als voorbereiding op het Vormsel. Het Vormsel heeft alles te maken met
de komst van de Geest. Bij het sacrament van het Vormsel wordt tegen
jou gezegd: ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods’.
Waarom zou je bidden om meer van de heilige Geest te ontvangen?
Je bent gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Door God de Vader bestaan we, Hij is de schepper van hemel en
aarde. Door Jezus zijn Zoon worden we verlost en opnieuw verbonden
met de Vader. Door de Heilige Geest kunnen we de kracht krijgen om
als leerlingen van Jezus te doen wat God van ons vraagt. Voor iedereen
heeft God een unieke taak. We ontvangen het zegel van de Geest om
samen met heel de Kerkgemeenschap die taak te begrijpen en te doen.
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Negen dagen bidden om de Geest
Dag

1
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Teksten uit Handelingen 1

Gebed

Toen hij [Jezus] eens bij hen was, droeg hij hun
op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar
wachten tot de belofte van de Vader, waarover
jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal
gaan’. (vers 4)

Heer,
ik wil verwachten
en ik wil ruimte
maken voor uw
heilige Geest.

Jezus: ‘Johannes doopte met water, maar
binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige
Geest’. (vers 5)

God, uw Geest wil
ik ontvangen.

Jezus: ‘wanneer de heilige Geest over jullie
komt, zullen jullie kracht ontvangen’. (vers 8a)

Uw kracht heb ik
nodig, Heer.
Kom met uw
heilige Geest.
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Twee mannen in witte gewaden zeiden:
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te
kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel
is opgenomen, zal op dezelfde wijze
terugkomen als jullie hem naar de hemel
hebben zien gaan.’ (vers 10-11)

Jezus,
om van U te
getuigen,
om te doen wat U
ons leert en over U
te spreken, heb ik
de kracht van uw
Geest nodig.
Kom met uw
heilige Geest.
Kom, Heer Jezus.

Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen
ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf
hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en
Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en
Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en
Simon de IJveraar en Judas, de zoon van
Jakobus (…), samen met de vrouwen en met
Maria, de moeder van Jezus, en met zijn
broers. (vers 13; 14b)

Heer,
ik wil samen met
die eerste
leerlingen en met
al uw leerlingen uw
Geest ontvangen.
Kom, heilige
Geest.

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het
gebed. (vers 14a)

Heer, leer mij
bidden.

Judas was een van ons en had deel aan onze
dienende taak. (…) “Laat een ander zijn taak
overnemen.” (vers 17; 20c)

Heer, laat ook mij
een taak op mij
nemen. Wat wilt U
dat ik ga doen?

Tijdens de zalving bij het sacrament van het
Vormsel wordt mij gezegd: ‘Ontvang het zegel
van de Heilige Geest, de gave Gods’. (Vgl. 1e
Brief van Johannes, hoofdstuk 2 vers 27)

Welkom, heilige
Geest.

