
Dank U wel Heilige Geest, dat U in ons wilt wonen,  

dat U ons wilt helpen om de goede keuzes te maken,  

om staande te blijven als we ons alleen voelen, als we ons 

aangevallen voelen. 

Dat U ons inspireert om navolgers van Jezus te worden,  

met vallen en opstaan, dank U wel voor Uw eindeloze geduld. 

Hoe bijzonder is dat! 

 

We willen nu de stilte in gaan 

Om ons hart open te leggen voor God 

Wetende dat Hij ons hoort en doorgrondt, 

Ook als we er geen woorden aan kunnen geven 

 

[Stilte, om je eigen vragen en dankpunten aan God te vertellen] 

 

Laten we eindigen met het gebed dat Jezus ons leert: 

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 

 

 

 

Samen bidden op Pinksterzondag 23 mei 

’s avonds om 19.00 
 

  



 

 

 

 

Pinsteren is het feest van het ontstaan van de kerk, een 

verjaardagsfeestje dus. 

Die kerk is een bonte verzameling van mensen door alle eeuwen en 

landen heen. Mensen die die allemaal in Jezus geloven, mensen die 

daarom bij elkaar horen, die broers en zussen zijn in Gods gezin.  

 

Daarom willen we samen naar de kerk gaan, samen zingen, samen 

bidden, God ontmoeten, elkaar ontmoeten. In deze tijd is dat 

lastiger, maar we zoeken naar mogelijkheden. 

 

Op de Pinksterzondag willen we ’s avonds samen bidden, mensen 

aan beide kanten van de muur. Sommigen kunnen een filmpje zien 

waarin onderstaand gebed wordt gebeden, anderen kunnen de 

tekst voor zichzelf bidden. Er bidden mensen uit heel veel 

verschillende kerken uit Utrecht, Houten, Nieuwegein, Amsterdam, 

Zeist, Almere, enz. mee. Zo kunnen we samen, op hetzelfde 

moment biddend verbonden zijn, over de muren heen. 

 

Bid je mee? 

 

 

 

 

 

 

 

Goede en trouwe God, 

 

Dank U wel dat we samen met U kunnen praten, 

Op dit moment 

dat we met elkaar U mogen aanbidden,  

Onder de indruk mogen komen van uw Liefde voor ons 

Hoe bijzonder is dat! 

 

Dank U dat als we bidden tot U 

verschillen wegvallen en vergeving een nieuw begin schept. 

Dat we mogen weten: 

U hebt ons aangenomen tot uw bloed-eigen kinderen! 

Zo zijn we verbonden met elkaar,  

Hoe bijzonder is dat! 

 

Dank U wel dat U onze Vader wilt zijn,  

dat U ons kent, al onze sterke en zwakke kanten, ons vallen en 

opstaan. 

Dank U wel dat U van ons houdt en dat wij van U mogen houden. 

Hoe bijzonder is dat! 

 

Dank U wel Here Jezus, dat U mens bent geworden,  

dat U zelf heeft gemerkt hoe moeilijk het soms is om de goede 

keuzes te maken,  

dat U weet hoe het is om uitgelachen te worden, verraden, gepest, 

vernederd. 

Dank U wel, dat U het goed gemaakt heeft, tussen God en mensen, 

tussen U en ons,  

dat we weer bij U mogen komen, op elk moment van ons leven. 

Hoe bijzonder is dat! 


