
VOORBEDE 

 

(Gods ene Geest schenkt gaven in zevenvoud, zo leert ons een oude geloofstraditie die zelf 

weer is gebaseerd op de H. Schrift [Latijnse tekst van Jesaja 11, 2, die de geestesgaven 

anders telt dan de Hebreeuwse].  Zeven is het bijbelse getal van de volheid. Ook eenheid is 

altijd volheid.)  

 

God, zend toch uw Geest, Geest van wijsheid, aan ons, mensen.  

Dat wij wijs door het leven mogen gaan,  

zoekend naar eenheid onder elkaar  

en naar vrede voor de wereld.  

Laat ons de Heer bidden: 

 

Allen: Kom heilige Geest, maak ons één! 

 

God, zend toch uw Geest, Geest van inzicht, aan ons hier bijeen.  

Dat wij met inzicht en met begrip voor elkaar  

de eenheid nastreven in onze eigen Kerk en parochiegemeenschap.  

Laat ons de Heer bidden: 

 

God, zend toch uw Geest, Geest van kracht, aan allen die de naam dragen van Jezus 

Christus. 

Dat wij, christenen, de kracht en de moed mogen opbrengen ons niet neer te leggen bij 

verdeeldheid die er nog tussen Kerken en christenen is.  

Laat ons de Heer bidden: 

 

God, zend toch uw Geest, Geest van verstandig beleid, aan de leiders van de Kerken.  

Dat zij met verstand van zaken en met beleid hun geloofsgemeenschappen leiden naar 

de eenheid die van U is.  

Laat ons de Heer bidden: 

 

God, zend toch uw Geest, Geest van kennis, aan de theologen alsook aan degenen die 

hun diensten verrichten in de oecumene en aan allen die werken aan eenheid.  

Elkaar kennen is van elkaar houden. Dat wij elkaars Kerken steeds beter mogen leren 

kennen en die kennis ook vruchtbaar maken onder elkaar, tot vermeerdering van de 

eenheid.  

Laat ons de Heer bidden:  

 

God, zend toch uw Geest, Geest van toewijding aan U.  

Dat uw Geest door onze levens mag waaien, ons open mag ademen, aanvuren,  

dat wij mogen leven voor U die één bent en één maakt.  

Laat ons de Heer bidden: 

 

God, zend toch uw Geest, Geest van diepe eerbied voor U.  

Dat het groot mysterie dat U bent, door ons en door heel de wereld  

herkend en erkend mag worden als het geheim van uw onvoorwaardelijke liefde.  

Laat ons de Heer bidden: 
 

(Suggestie: ten teken dat men uitziet naar eenheid waar nog verdeeldheid is en bidt om Gods Geest die één wil 

die maken, kan bij elk gebed een kaarsje aangestoken worden van een zevenarmige kandelaar op of bij de 



altaartafel. Men houde dan de voorbede in de eerste helft van de dienst of halverwege, zodat de lichtjes der 

eenheid nog ruimschoots kunnen blijven branden tijdens de viering). 

 


