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Aanhef: (blz 12) 

 

 

Inleiding 

Welkom in dit avondgebed in de traditie van Taizé. 
Pinksteren, is het thema vanavond, het feest van de Geest, die troost, verbindt en waait waarheen 
Hij wil. 

Dit uur geven wij aan de heilige Geest, dat hij ons mag inspireren en dat de woorden die hier 
vanavond gezegd worden, goed worden verstaan. 

  



Gebed:  (door Kris Gelaude) 

Goddelijke Schepper van wat bezielt en leven geeft, 
zegen dit vuur in onze handen. 
Gij toch, die heilig vuur in ons wilt aansteken 
om licht en warmte van ons bezit te laten nemen, 
zodat wij worden als geliefden voor elkaar. 
Eindelijk mensen, die leven zonder angst,  
die tegen alles in geloven dat liefde verder gaat dan onvermogen. 
Behoed dat vuur in ons en blaas het aan, opnieuw en opnieuw, 
zolang wij tasten naar uw licht vanuit de duisternis. 

 

Kaars aansteken 

 

Lied 7:  In manus tuas Pater  https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk 
 (In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest) 

 

 
Lezing: (Handelingen 2) 

Toen de vijftig dagen voleindigd waren, zaten allen bijeen onder een dak. En plotseling was er 
vanuit de hemel een stormachtig geruis, iets als een geweldig oplevende adem. En heel het 
huis waar zij zaten was ervan vervuld. En plotseling zagen zij tongen van vuur die zich 
neerzetten op ieder van hen. En allen raakten zij vervuld van de Heilige Geest. Zij begonnen te 
spreken met andere tongen, zij spraken in de tongval van de Geest. 

 

Lied 51: Veni creator   https://www.youtube.com/watch?v=Hw0xfJF6ZPo  

 

  



Overweging 

De leerlingen van Jezus waren ten einde raad. Jezus was een bezielende leider geweest en toen hij 
was weggegaan naar zijn vader in de hemel, zakte het clubje helemaal in elkaar. Angst was het enige 
wat hun dreef. Ze zaten weggedoken, in elkaar gezakt, verdrietig om het verlies, uitgedoofd. 

Waar moedeloosheid heerst, stilstand is, luiheid of gemakzucht daar is de geest nodig. De heilige 
geest die weer aanzet tot beweging, geestdrift, enthousiasme. 

De leerlingen voelden een windvlaag en ze raakten begeesterd. 

Ze kwamen in beweging, gooiden de luiken open en begonnen het verhaal van hun leermeester Jezus 
te vertellen. 

Hoe voelen wij iets van de heilige Geest? 

Ga maar eens in de wind staan. Doe je ogen dan dicht Een zacht briesje die langs je wangen aait. en 
je voelt de wind door je heen gaan. Als een windvlaag die je in beweging zet. 

Waar zie je de heilige geest? In het vuur. In de warmte. 

Vuur is het symbool van leven. Als we zeggen dat er vuur in iemand brandt bedoelen we dat hij of zij 
levenslustig is, vol kracht. In zijn ogen fonkelt iets... er gaat iets van hem uit. Leven, liefde en 
blijdschap. 

Dat is Pinksteren, het feest van onze eigen levenslust. 

In ieder mens is een soort verlangen naar een levensbron die niet opdroogt. Een verlangen naar een 
kracht die niet verlamt en naar een gloed die niet dooft. Een lichaam kan een signaal geven van 
moeheid, slijtage, ziekte. Maar de geest of de ziel kan nog volop levend zijn, vurig, brandend, dat zie 
je aan de ogen van iemand. Dat deel, die ziel is onze essentie. De geest van God die in ons is en dat 
deel dat eeuwig leven heeft. 

De geest werkt in mensen met een rotsvast geloof maar ook in mensen die zoekende zijn. In de 
profeten van deze tijd en ook in onopvallende hartverwarmende mensen. De Geest werkt in de 
mensen die werken in de zorg. En de Geest werkt in mensen die liedjes zingen voor mensen in de 
verpleeghuizen. Mensen die hartjes laten groeien in het gras, een luisterend oor bieden aan eenzame 
ouderen en jongeren. In ieder van ons werkt de geest. Als scheppende kracht bijvoorbeeld. Je krijgt 
een prachtig idee, je voelt je geïnspireerd. Wij kunnen niets zonder de heilige Geest. 

De Geest heet in het latijn: spiritus 

In het Grieks: pneuma. In het Hebreeuws de taal van de bijbel: ruach: adem. Gods adem over de 
mens. 

Als je dat weet dan kun je eigenlijk zeggen: de geest werkt waar mensen een verademing zijn voor 
elkaar. En de vraag die Pinksteren aan ons stelt is: ben ik een mens waarbij een ander op adem kan 
komen. Dan zingen en bidden we: 

Kom heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

 

  



Lied 22: Tui amoris ignem   https://www.youtube.com/watch?v=YkfSQO9aQG8  

 

Soloteksten: 

(Joh 13) Jezus zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw gebod: met de liefde die ik jullie toegedragen heb, moeten ook jullie elkaar bemin-

nen.’ Jezus zegt: ‘Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onderling de liefde bewaren.’ (Joh 

15) Jezus zegt: ‘De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hier in dat hij zijn leven voor hen geeft.’ (1 Joh 

3) Wat liefde is, heeft Jezus ons geleerd: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Geliefden, laten wij elkaar beminnen, want de 

liefde komt van God. (1 Joh 4) Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons bemind, en Hij heeft 

ons verlost. God is liefde: wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. 

 

Stilte 

 

Voorbeden gevolgd door: 70 Heer ontferm U  https://www.youtube.com/watch?v=eHIEn63peNk  

 

We bidden om de zeven gaven van de Heilige Geest: 

• Om de gave van wijsheid bidden we, dat wereldleiders de juiste beslissingen mogen nemen. 

• Om de gave van kennis bidden we, dat we met creativiteit en het juiste inzicht en met 
mededogen voor allen regels kunnen versoepelen en of bijstellen. 

• Om de gave van geloof bidden we, dat we open staan en durven luisteren voor de Stem namens 
God 

• Om de gave van geneeskracht bidden we, dat we een vaccin kunnen ontwikkelen voor virussen. 

• Om de gave van profetie bidden we, dat we oog en oor hebben voor de zwaksten in de 
samenleving en die in bescherming nemen. 

• Om de gave van het onderscheid bidden wij, dat wij weten wat recht en slecht is, waarheid en 
leugen.  

• Om de gave van enthousiasme, dat we in vuur en vlam gezet kunnen worden om nieuwe, 
creatieve oplossingen te zoeken voor de problemen van deze tijd. Voor de Geest die ons in 
beweging zet, ons doet opstaan en ons laat werken aan een mooiere en betere wereld.  
 

• Ruimte voor eigen gebed 



Lied 46: Spiritus Jesu Christi  https://www.youtube.com/watch?v=-l6xaeottu0 
(De geest van Jezus Christus, de liefdevolle geest, maakt uw hart sterk) 

 

 

Slottekst 

Waai nu Geest, waai 
vuur ons aan en waai 

Lieve Geest waai 
Maak warm wat koud is 
Doe buigen wat star is 
Vuur ons aan en waai 

Besproei wat dor is 
Genees wie ziek is 
Vuur ons aan en waai 

Gast van de ziel 
Weldadige zachtheid 
Trooster waarachtig 
Jij die de weg wijst 
Vuur ons aan en waai 

Licht van de harten 
Mensenbeschermer 
Vuur ons aan en waai 

Waai nu geest, waai 
Vuur ons aan en waai 
Lieve geest, waai. 

 

  



Lied 111:  God is vol liefde  https://www.youtube.com/watch?v=E92Z3bwBVyI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


