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U w Ko nink rijk k o me Gebed sd a gb oek

Het doel van dit boekje is om je te ondersteunen
en te stimuleren in je persoonlijke gebeden
tijdens deze dagen van ‘Uw Koninkrijk kome’.

Vanaf Hemelvaartsdag tot Pinksteren worden wereldwijd christenen, afkomstig uit
allerlei denominaties, uitgenodigd om een verlangen naar de uitstorting van de Heilige
Geest - over henzelf, hun vrienden en de kerk - tot focus van hun gebeden te maken. De
Heilige Geest is Gods beloofde aanwezigheid in ons leven, die ons in staat stelt om in
de eerste plaats zelf getuigen te zijn van de revolutionaire liefde van de hemelse Vader
voor ons in Christus en om dit door te geven als getuigen van Jezus aan de wereld.
Het gebed is eenvoudig,

"Kom Heilige Geest"
en de belofte is zeker:
En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor
u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie
klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als
hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats
van een vis een slang geven, of ook als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven?
Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:9-13)
Deze dagen zijn apart gezet om te vragen om, te zoeken naar en aan te kloppen om de gave
van de Heilige Geest te ontvangen. Dit wordt gedaan door de focus van ieder dagelijks
gebed te richten op één van de beelden van de Heilige Geest in de Bijbel: Kracht, Adem,
Vuur… Elke reflectie heeft dezelfde opzet: Binnenkomen - waarbij we reflecteren op het
beeld van de Heilige Geest en binnenkomen; Luisteren - waarbij we luisteren naar Gods

woord en hierop reflecteren; Antwoorden - waarbij we ons afvragen wat dit voor
ons betekent. We sluiten af met een gebed.
We bidden dit niet enkel voor onszelf, maar voor vijf vrienden, buren, collega’s of
familieleden voor wie het onze grootste hoop en ons verlangen is dat zij zelf de
roepstem van Jezus zullen horen en ons vergezellen op de Weg.
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Adem in mij, o Heilige Geest. Dat al mijn gedachten heilig zijn.
Handel in mij, o Heilige Geest. Dat ook mijn werk heilig is.
Teken in mijn hart O Heilige Geest. Dat ik alleen houd van wat heilig is.
Versterk me, o Heilige Geest, om alles wat heilig is te verdedigen.
Waak over mij, o Heilige Geest. Dat ik altijd heilig mag zijn.
[Augustinus van Hippo]

He m elva artsda g
- K r a cht

Kracht

Binnenkomen

Kijk eens om je heen - welke dingen die zie je alleen werken omdat ze voorzien worden van
energie? Waar heb jij vandaag Gods energie nodig?

Luisteren
'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u
zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het
uiterste van de aarde.' [Handelingen 1:8]
Jezus sprak zijn laatste aardse woorden op deze Hemelvaartsdag. We horen een opdracht discipelen moeten getuigen zijn. Hoe kunnen wij beantwoorden aan zo’n roeping? Iedere
opdracht van God is gegrond in een garantie. Elk gebod is gebaseerd op een belofte.
Want Jezus weet dat we geen getuigen kunnen zijn zonder de kracht van de Heilige
Geest. Tenslotte was Jezus zelf, de ware en getrouwe getuige, volkomen afhankelijk van de
Heilige Geest. Waarom zouden we denken dat het voor onszelf anders kan?

Antwoorden
Wat is jouw antwoord op Jezus’ bevel om Zijn getuige te zijn? Op welke terreinen heb jij
de kracht van de Heilige Geest nodig? Noem de namen van jouw vijf personen waar jij
je aan verbonden hebt tijdens deze elf dagen voor de Heer.

Bidden
‘Kom Heilige Geest … vernieuw mij, zodat ik een geschikte getuige van Christus mag
zijn en maak dat zij, die ik U eerder genoemd heb, openstaan voor een leven met U,
opdat zijzelf getuigen mogen worden van Uw liefde.

O mijn God
Bron van alle barmhartigheid
Ik erken Uw
soevereine kracht.
Denkend aan de verspilde jaren
die verleden tijd zijn,
geloof ik dat U, Heere, in een moment
dit verlies kunt omdraaien in winst.
Hoe ellendig ik ook ben,
toch geloof ik vast en zeker
dat U alles kan.
Alstublieft, herstel de verloren tijd,
Geef Uw genade aan mij,
zowel nu als in de toekomst,
zodat ik voor U mag verschijnen in
heerlijkheid.
Amen

[naar Teresa van Avila]

A de m

Adem
Binnenkomen
Op een gemiddelde dag halen we zo’n 20.000 keer adem.
Wees jezelf eens bewust van je ademhaling. Dank God ervoor.

Luisteren
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend
Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de
Heilige Geest. [Johannes 20:21-22]
In het Paasverhaal horen we hoeveel echo’s er zijn van ons begin - of letterlijk, onze
Genesis. Het is op die eerste dag, in een tuin, waar Jezus zijn discipelen ontmoet. Hij
voert een eenzelfde daad uit zoals de Here God deed in Genesis 2 die ‘de mens vormde
uit het stof van de aardbodem en de levensadem in zijn neusgaten blies; zo werd de
mens een levend wezen’.
Dit is geen terugkeer naar het verleden, maar een anticiperen op de toekomst. De adem
van de Opgestane is de Heilige Geest - het leven van Gods bestaan. Het is lucht die
alleen van ons kan zijn omdat Jezus op ons ademt.

Antwoorden
Adem vijf keer in en uit en benoem jouw vijftal voor de Heer.

Bidden
Kom Heilige Geest… adem Uw adem in mij zodat ik Uw nieuwe schepping mag zijn, en
adem in het leven van hen die ik voor U breng.

Adem op
mij, adem
van God
Vul mij
opnieuw
met leven.
Zodat ik
lief zal
hebben
wat U
liefhebt.
En doen
wat U zou
doen.

Water

Water

Binnenkomen

Ben je wel eens ontzettend dorstig geweest?
Hoe proefde die eerste slok water?
Waar ben je nu dorstig naar?

Luisteren
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen;
mijn ziel dorst naar U,
mijn lichaam verlangt naar U
in een land, dor en dorstig, zonder water.
[Psalm 63:1]
Natuurlijk geven we het niet graag toe. Het voelt als een falen in ons geestelijk leven,
maar onze levens zijn dor en kurkdroog, uitgedroogd en onvruchtbaar. We hebben
God onmiddellijk nodig.
Het is onze trots die ons ervan weerhoudt om het toe te geven. Maar alleen als we
toegeven hoe droog onze levens zijn, zullen we ons uitgeput omkeren naar Degene die
het levend water van de Geest beloofd heeft. De Heer wacht erop dat we uitspreken
dat we Hem nodig hebben en verlangen naar Zijn aanwezigheid.

Antwoorden
Overdenk jouw geestelijke uitdroging. Overdenk hoe het leven van jouw vijf personen
eruit zou zien als ze Zijn levend water zouden drinken.

Bidden
Kom Heilige Geest… Geef Uw levend water aan mijn dorstige ziel. Schep in de levens
van hen die ik voor u breng een diepe dorst naar uw lafenis en zend Uw Geest om die
dorst te lessen.

Als jij vooruitgang wil boeken,
zul je dorstig moeten zijn,
want alleen zij die dorst hebben
worden geroepen:
Laat iedereen die dorst heeft
komen naar mij en drinken.
Zij die geen dorst hebben
zullen nooit volharden in hun reis.
[Catherina van Siena]

V u ur

Binnenkomen

Vuur

Neem een moment in gedachten waarbij je getroost werd bij een vuur.
Neem een moment in gedachten waarbij je bang was voor het vuur.
Neem een moment in gedachten waarbij je onder de indruk was van de kracht van vuur.

Luisteren
'Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben
de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met
vuur.' [Lukas 3:16]
Waarom legt Johannes de Doper zo’n nadruk op Degene die na hem komt en Die zal
dopen met vuur? Johannes’ doop tot bekering gebeurde met water. Water wast en maakt
schoon. Het neemt het vuil en stof van de buitenkant weg. Maar het verandert niet de
binnenkant. Het maakt een ding niet iets anders. Vuur daarentegen laat voorwerpen
smelten, het hervormt en reconstrueert.
Toen de Heilige Geest werd uitgestort vanuit de hemel, zo wordt ons verteld, verschenen
er op de aanwezigen tongen als van vuur.
Het vuur van de Heilige Geest komt naar ons toe om ons te herscheppen. Alleen Jezus
kan ons deze doop brengen. Jezus zendt de Heilige Geest om ons nieuw te maken.
Terwijl we heel begrijpelijk getrokken worden naar de warmte van het vuur van zijn
liefde, deinzen we ervoor terug om te worden herschapen in zijn smeltoven.

Antwoorden

IN UW N A T UUR
EE UW I G E G OD
W I L I K M I J N N A T UUR
L E R E N KE N N E N .
EN W A T I S M I J N N A T UUR ,
G R E N Z E L OZ E L I E F D E ?
H E T I S V UUR
WANT U BENT NIETS MINDER
DA N E E N V UUR V A N L I E F D E .

Op welke manier kan het vuur van de Heilige Geest jou herscheppen?
Als jij de vijf namen voor God benoemt, laat de waarheid, dat het vuur van de Geest
een verandering kan brengen in hen die alleen mogelijk is vanwege God, jouw hoop
ontsteken.

EN U HE B T D E M E N S HE I D
EE N D E E L V A N D E Z E N A T UUR
GEGEVEN.

Bidden

W A N T D OOR HE T V UUR V A N L I E FD E
H E B T U ON S G E S C HA PE N

Kom Heilige Geest … herschep mij en degenen die ik aan U opdraag met het vuur van
Uw liefde.

[Catherina van Siena]

Vredesd uif

Vredesduif

Binnenkomen

De vrede die God brengt is totaal verschillend van de vrede die de wereld ons aanbiedt.
We vergeten dit vaak en nemen genoegen met minder dan wat God voor ons heeft. Of
we verwarren het met gemak of afwezigheid van moeilijkheid.
Tot welke terreinen van jouw leven spreken deze woorden van Jezus vandaag in het
bijzonder? Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. [Johannes 14:27]

Bidden

Kom Heilige Geest… Geef dat Uw Heilige
Geest diep in ons leven geplant mag
worden, opdat we instrumenten van Uw
vrede kunnen zijn.

Luisteren
En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het
bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in
lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent
Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! [Lukas 3:21-22]

Mag er vandaag vrede in je zijn.
Mag je op God vertrouwen dat je precies
bent waar je zou moeten zijn.

Alleen in het verhaal van de doop van Jezus verschijnt de Heilige Geest in de vorm van
een duif. Maar uiteraard denken we aan alle verwijzingen naar de vrede die de Geest
ons geeft. In onze verbeelding is deze vredesduif gewoonlijk een hagelwit en vlekkeloos
schepsel. Lukas gebruikt echter het woord voor een ander type duif, de rotsduif. Een
rotsduif heeft een onopvallende kleur en wordt zo genoemd omdat het eieren legt
in rotskloven en donkere plaatsen. Het beeld dat we zien van de Heilige Geest is van
Iemand die leven brengt in de diepste en donkerste rotskloven van ons leven.

Mag je niet vergeten de oneindige
mogelijkheden die geboren worden uit
geloof.

Dit is de vrede van God. Het komt tot op onze diepste en meest verborgen plaatsen, de
ontoegankelijke plekken, waar het een scheppende en genererende vrede brengt.

Mag je tevreden zijn wetende dat je een
kind van God bent.

Antwoorden

Laat deze aanwezigheid zich
verankeren tot in je botten en sta je ziel
de vrijheid toe om te zingen, te dansen,
te loven en lief te hebben.

Op welke plaatsen heb jij de Geest van vrede nodig om vrede te bewerkstelligen?
Kijkend naar het leven van jouw vijf vrienden vraag je je misschien af op welk punt
God Zijn werk in hen gaat beginnen. De duif van de Geest verlangt ernaar om leven te
brengen in hun diepste innerlijk. Bid dat zij daarnaar gaan verlangen.

Mag je de gaven die je hebt ontvangen
gebruiken en de liefde die aan jou is
gegeven weer doorgeven.

[Theresa van Lisieux]

Ol i e

Binnenkomen

Olie

Olie is zeer gewaardeerd en kostbaar. Niet alleen om wat het doet, maar ook om wat het
betekent. De zalving van iemand in de bijbel is een inwijdingsceremonie die de status en
roeping van de gezalfde verandert. ‘Messias’ betekent letterlijk ‘de gezalfde’. Jezus wordt
Christus genoemd omdat Hij gezalfd is en als christenen dragen wij Zijn naam omdat
we door Hem gezalfd zijn door de Geest.

Luisteren
Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap
om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de
oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd
vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar
Rama. [1 Samuel 16:12-13]
Het evangelie verklaart een waarheid over ons die onomkeerbaar en onherroepelijk is.
Door de Heilige Geest zijn we ‘in Christus’ en zijn we nu geliefde kinderen van God,
voor eeuwig verbonden aan Christus. Dit is de waarheid over wie wij zijn. Het is een
grote rijkdom voor ons leven als we vasthouden aan deze werkelijkheid.
Er zijn regelmatig meerdere terreinen in ons leven waar we dit kunnen toepassen. De
olie van de Geest kruipt tussen de gewrichten en mechanismes van die levensterreinen.
Iedere dag kunnen we de Geest uitnodigen om ons in staat te stellen de waarheid van
wie we zijn te realiseren.

Antwoorden
Als je eerlijk bent, op welke levensterreinen mis jij dan de realiteit van Christus?
Als je overdenkt hoe de liefde van God onder de huid van jouw vrienden zou kunnen
gaan kruipen, hoe zou het beeld van de olie van de Geest barrières kunnen doorbreken?

Bidden

Kom Heilige Geest… Mag Uw zalvende Geest in ieder terrein van ons leven doorsijpelen,
opdat we Uw liefde mogen openbaren in wie wij zijn.

O Heer, mijn God,
licht van de blinden
en kracht van de zwakken.
Ja, ook, licht van de zienden
en kracht van de sterken.
Luister naar mijn ziel
en hoor het huilen
vanuit de diepten.
O Heer, help ons om te keren
en U te zoeken:
want u hebt uw schepselen
niet in de steek gelaten
zoals wij U, onze Schepper,
wel in de steek hebben gelaten.
Laat ons omkeren en zoeken naar U,
want we weten dat U in ons hart bent,
als we belijden voor U,
als we onszelf werpen op U
en huilen op Uw schouder
na al onze ruwe manieren.
en U teder onze tranen wegwist
en wij nog meer huilen van vreugde;
want U, Heer, die ons gemaakt heeft,
komt om ons te vernieuwen en te troosten.
Hoor, Heer, mijn gebed,
en geef dat ik U volledig zal liefhebben
en red mij, O Heere, van iedere verleiding,
tot aan het einde. Amen
[Augustinus van Hippo]

Tr o oster / A d v o c a at

Trooster / Advocaat
Antwoorden

Binnenkomen
Wat heb jij werkelijk nodig?
Hoe wij deze vraag beantwoorden maakt veel over onszelf duidelijk.
Het wijst aan wat wij herkennen als het meest noodzakelijke, het meest essentiële.
Hoewel de noden die we zelf voelen ons als eerste aansporen om God te zoeken, weet God
als onze Schepper en Verlosser het beste waar het er bij ons aan schort. En dat wat gegeven
is door Christus Jezus in Zijn Geest, is het meest fundamentele en diepgaande voor ons:
Hemzelf.

Luisteren
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft
tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal
in u zijn.[Johannes 14:16-17]
In enkele van de laatste woorden tijdens Jezus’ aardse leven zien we Jezus’ verlangen dat
de Vader ons geeft wat het meest essentieel is voor ons. In onze tijd spreken we niet echt
meer over advocaten, behalve in juridische zin. Andere woorden zijn helper, verdediger,
trooster, supporter. Het is iemand die aan jouw kant staat, jouw zaak bepleit tegenover
anderen en achter jou staat. Het is iemand die er zonder enig voorbehoud voor jou is.
Merk op dat Jezus zegt dat de Geest een andere ‘advocaat’ is - want Jezus zelf is de eerste.
De Geest, niet begrensd door de fysieke beperkingen van Jezus van Nazareth die slechts
op één plaats en op één moment tegelijk kon zijn, is daarom naar ons gezonden om de
bediening van Jezus voort te zetten. God met ons.

Wat we het meest nodig hebben is God
die zich persoonlijk presenteert aan ons.
Terwijl jij in de aanwezigheid van jouw advocaat bent,
noem Hem dan de namen van jouw vijf vrienden.
Als Hij dicht bij hen komt
vraag of de Advocaat hen doet ontwaken
zodat ze hun grootste en meest essentiële behoefte zullen zien.

Bidden
Kom Heilige Geest…
Ik erken dat Uw aanwezigheid mijn grootste behoefte is
en Uw grote liefde die met mij is, mijn vaste hoop.

ALLEEN MET NIEMAND
B EH ALVE MET U, MIJN GOD,
GA I K OP REIS.
WAT MOET IK VREZEN,
ALS U DICHTBIJ BENT
O K O N ING VAN DAG EN NACHT?
I K B EN VEILIGER IN UW HAND
D AN DAT EEN LEGER OM MIJ
H EEN ZOU STAAN.
[Columba van Iona, circa 521-597]

Wi nd

Wind

Binnenkomen

Als je kunt, kijk dan eens naar buiten en bekijk het patroon van de wind.
Denk eens na over het mysterieuze van de wind; waar hij vandaan komt en de verschillen
in kracht.

Luisteren
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
[Johannes 3:8]
Het beeld van de Heilige Geest als wind kan verontrustend zijn. Want wie kan de wind
besturen? Wie kan het patroon of de koers van de wind voorspellen?
Toch vraag ik me af of dit voor ons de boodschap van dit beeld is- het benadrukt hoe het
werk van de Geest buitenom ons gaat en het benadrukt hoe God degene is die de Geest
in gang zet. De beste plaats is altijd in het pad van de Heilige Geest. Ik herinner me een
interview met een vrouw die de wereld rond was gereisd in haar eentje. Ze werd gevraagd
naar de meest angstaanjagende momenten van stormen en stormwinden.
Haar antwoord was dat die momenten niet het ergste waren. De meest beangstigende
momenten waren er als er geen wind en daardoor dagenlang geen beweging was.

Neem, Heer, en ontvang al mijn vrijheid,
mijn geheugen, mijn verstand,
en mijn hele wil,
Alles wat ik heb en en mijn bezit noem.
U hebt alles aan mij gegeven.

Antwoorden

Aan U, Heer, geef ik het terug.

We hebben de wind van de Geest nodig om te waaien. Bid dat God ervoor kiest zijn sterke
Geest naar ons te sturen, en in het bijzonder naar de vijf waar je voor bidt.

Alles is van U, doe ermee wat U wilt.

Bidden
Kom Heilige Geest, blaas op ons en laat ons in beweging komen door de kracht van Uw
aanwezigheid.

Geef mij alleen Uw liefde en Uw genade,
dat is genoeg voor mij.
[Ignatius van Loyola]

Gar antie

Garantie

Binnenkomen

Wat is uw diepste hoop?
Wat is uw stelligste zekerheid?

Luisteren
Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij
willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven
wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het
onderpand van de Geest gegeven heeft. [2 Korinthe 5:4-5]
De gave van de Heilige Geest is een belofte, een vooruitblik op wat zal komen. Het
beeld is ontleend aan het dagelijks leven in de eerste eeuw, waar de belofte om iets te
betalen benadrukt werd door het doen van een aanbetaling. De aanbetaling was een
tastbare verzekering van het voornemen - het volledige bedrag is beloofd, deze belofte
zal worden ingelost. Het is gegarandeerd.
De Geest is de eerste aanbetaling van de toekomstige belofte - op een dag zullen we de
volle aanwezigheid van God kennen. Tot die tijd is het Gods aanwezigheid bij ons in zijn
Geest die ons bemoedigt en verzekert van Gods trouw.

Antwoorden
Neem de tijd om de aanwezigheid van de Geest op te sporen in jou en om jou heen.
Benoem je vijf vrienden voor God, bid dat de Geest een werk in hen begint dat Hij tot
voltooiing zal brengen.

Bidden
Kom Heilige Geest en schep in ons een verlangen, een verwachting en een hoop op de
volheid van Uw aanwezigheid.

L A A T N I E T S J E V E R S TOR E N,
L A A T N I E T S J E V E RO N T RUS T E N,
A L L E DI NG E N G A A N VOOR BI J:
G OD V E R A N DE R T NOOI T.
G E DU L D V E R K R I JG T A L L E DI NG E N
W I E G OD H E E F T, KOM T N I E T S T E KOR T.
G OD A L L E E N VOL DO E T.
[Teresa van Avila]

Wo orde n

Woorden

Binnenkomen

O God, ons ware Leven, in wie

De Geest is de Woord-gevende-Geest, gezonden tot ons zodat we leven gevende
woorden zullen horen en spreken.

U beveelt ons U te zoeken, en bent

en door wie alle dingen leven,
klaar om gevonden te worden;

Alleen door het toedoen van de Heilige Geest kunnen we uitroepen: ‘Abba Vader’ en
‘Jezus is Heer’. Alleen vanwege de Geest is de weg voor ons geopend om te luisteren naar
en te spreken tot God. Het is de Geest die ons in staat stelt om doeltreffend te getuigen
van Jezus.

U vraagt ons te kloppen,

Luisteren

U te loven is de vreugde en het geluk

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. [Handelingen 2:4]
Het evangelie is een communicatief gebeuren. Er kan alleen op gereageerd worden als
het verkondigd wordt. En het kan alleen verkondigd worden als God getuigen heeft
gezonden en deze heeft toegerust. Er moet nieuws gebracht worden en een belangrijke
manier waarop het gebracht wordt is door te spreken. De Geest inspireert niet tot
algemeenheden en slogans, maar door de Heilige Geest spreken we een taal, een dialect.
Als de Geest wordt uitgestort, verkondigen de getuigen het goede nieuws letterlijk in
de talen van het volk. Dit is het wonder - iedereen hoort het goede nieuws in hun eigen
taal.

Antwoorden

en opent de deur als we dat doen.
U te kennen is leven, U te dienen is
vrijheid, van U te genieten is een koninkrijk,
van de ziel. Ik prijs, en zegen, en
aanbid U, ik aanbid U, ik verheerlijk
U, ik dank U voor Uw
grote glorie. Ik smeek U nederig
om bij mij te blijven, om in mij te regeren,
om mijn hart te maken tot een heilige
tempel, een geschikte verblijfplaats voor Uw
Goddelijke Majesteit.
O, U, Maker en Bewaker van alle
dingen, zichtbaar en onzichtbaar! Blijf,
ik smeek U, ik die het werk ben
van Uw eigen handen, die vertrouwt op

Ben je bereid erop te vertrouwen dat de Heilige Geest jou in staat stelt te spreken oer het
goede nieuws op een manier die anderen kunnen begrijpen? Wanneer je de namen van je
vijf vrienden uitspreekt, bid dan dat ze God horen die hun naam uitspreekt.

Uw genade alleen voor veiligheid en

Bidden

alle plaatsen, nu en te allen tijde,

Kom Heilige Geest, geef ons woorden om over Uw liefde te vertellen, opdat allen Uw
stem mogen horen hen in liefde oproepend.

bescherming. Bescherm mij met de
kracht van Uw genade, hier en op
voor altijd. Amen.
[Augustinus van Hippo]

Pi nk ster zon da g - Per s o on lijk

Persoonlijk

Binnenkomen

Het goede nieuws van Gods liefde is voor ieder (mens) persoonlijk. Misschien kun je
jezelf specifieke momenten herinneren waarop iemand tot je sprak over Gods liefde
en het was alsof je persoonlijk werd aangesproken. Als dat zo is, dank God voor zulke
momenten. Zo niet, wees dan niet verontrust; de Heer kent je en is er voor je. Bid dat
God weer persoonlijk tot je komt.

Luisteren
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat
vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. [Handelingen 2:2-3]
Bij het vertellen van het verhaal van Pinksteren zien we dat de Heilige Geest wordt
uitgestort op de gemeenschap - allen die in de bovenzaal zijn - maar dat de tongen van
vuur zichtbaar zijn op iedere persoon apart.
De Heilige Geest is een gave voor allen. Maar Hij wordt echt persoonlijk aan mensen
gegeven. En Hij wordt aan ieder apart gegeven, opdat zij op hun beurt boodschappers
kunnen zijn van het goede nieuws aan anderen. Wat betekent het voor jou dat jouw
ontvangen van de Geest anders is dan die van iemand anders? En dat jij in staat wordt
gesteld om op een specifieke manier te spreken tot bepaalde personen?

Antwoorden
Overdenk het gewicht van deze verantwoordelijkheid - door de Heer aan je gegeven - en
bedenk dat je in de krachtige aanwezigheid van de gave van Zijn Geest alles bezit wat je
nodig hebt. Hoe zou jouw volgende ontmoeting met je vijf personen een afhankelijkheid
kunnen tonen van de God die spreekt door jou?

Bidden
Kom Heilige Geest, geef stem aan ons getuigenis, zodat we het goede nieuws kunnen
spreken in woorden die mensen om ons heen kunnen begrijpen.

Daal neer, goddelijke liefde
Zoekt Gij deze ziel van mij
En bezoek haar met Uw eigen vurige gloed
O Trooster, kom nader
Verschijn in mijn hart
En ontsteek Uw heilige vlam.
[Bianco da Siena]
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