
Gebed tot de Heilige Geest 

Heilige Geest, mijn licht, mijn leven. 

mijn liefde, mijn kracht, wees met mij 

nu en altijd: 

In al mijn twijfel, verwarring en moeilijkheden, 

kom,Heilige Geest; 

in uren van eenzaamheid, 

vermoeidheid en pijn, 

kom, Heilige Geest; 

in mislukking en teleurstelling, 

kom Heilige Geest; 

Wanneer ik ziek ben, 

niet in staat te werken, gedeprimeerd, 

kom, Heilige Geest, nu en voor altijd, 

en in alle dingen, 

kom Heilige Geest. 
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 DIENARESSEN VAN DE HEILIGE GEEST 

 VAN DE ALTIJDDURENDE AANBIDDING 

Pinksteren 2016 

'Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon, 

dan zal ik weten wat U behaagd'. Wijsheid 9,4. 

Beste Vrienden, 

'Wijsheid is de genade om alles met de ogen van 
God te kunnen zien: de wereld, de situaties, de om-
standigheden, de problemen, dat is de wijsheid. 
Soms zien we de dingen volgens onze voorkeur of 
volgens de staat van ons hart, met liefde of met 
haat, met na-ijver… Neen, dat is het oog van God 
niet. De wijsheid is wat de Heilige Geest in ons be-
werkt zodat we alle dingen met de ogen van God 
zien. Dit is de gave van de wijsheid. 
En vanzelfsprekend komt dit van de intieme relatie 
die we met God beleven, van de relatie van kinde-
ren met de Vader. En de Heilige Geest geeft ons, 
wanneer we deze relatie beleven, de gave van de 
wijsheid. Wanneer we in gemeenschap zijn met de 
Heer is het alsof de Heilige Geest ons hart omvormt 
en het al zijn warmte en zijn voorkeursliefde doet 
ervaren. 
Dan maakt de Heilige Geest de christen ‘wijs’. Niet 
in de zin dat hij op alles een antwoord heeft, alles 
weet, maar in de zin dat hij over God ‘weet’,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
weet hoe God werkt, weet wanneer iets van God is 
en wanneer het niet van God is; hij heeft die wijs-
heid die God aan onze harten geeft. Het hart van 
een wijs mens heeft het genoegen en de smaak van 
God. Hoe belangrijk is de wijsheid die de Heilige 
Geest ons schenkt en wij allen kunnen ze bezitten. 
Alleen, we moeten ze aan de Heilige Geest vragen. 
' Uit: Paus Franciscus over de gaven van de H. Geest. 

Wij wensen en bidden u van harte deze kostbare 

gave van de heilige Geest toe, 

In de noveen vóór Pinksteren bidden wij heel bij-

zonder voor al uw intenties. U kunt ze ons gerust 

laten weten. Ook na Pinksteren, als wij de feesten 

van de H. Drie-eenheid, van Sacramentsdag en van 

het H. Hart van Jezus vieren, zetten wij onze ge-

bedsdagen voort. Bidt u weer met ons mee?  

Een inspirerend vreugdevol Pinksteren!  
Met hartelijke groeten, 

de zusters van het Cenakel 

in Utrecht en Uden. 
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