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Pinksternoveen
Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen
in gebed. Het zijn precies 9 dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan
en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde
heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven
van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het
noveengebed aangevuld met de rozenkrans.

40-dagen en 50-dagentijd
Bisschop Liesen wees in zijn brief voor Pasen op de 50-dagentijd. Wij zijn hier
niet zo vertrouwd mee als de 40-dagentijd. Toch is deze periode voor de
Joodse gemeenschap net zo belangrijk. Met hun Pesach (Pasen) vieren zij de
bevrijding uit Egypte en 50 dagen later het ontvangen van de Tora de wet
door Mozes: De Sjavoeot (Het wekenfeest).

De Wet van Mozes, voor ons bekend als de Tien Geboden, waren geschreven
op twee stenen tafelen. Jezus geeft zijn wet met de acht Zaligsprekingen en
schrijft deze in ons hart. Ze zijn samengevat in zijn woorden: “Ge moet God
beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en
geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf”. Dit wordt verduidelijkt met de
parabel van de Barmhartige Samaritaan. In het Heilig Jaar van
Barmhartigheid heeft deze parabel een vast beeld gekregen in de tuin van de
Basiliek van Hulst.

Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de
Moeder van Jezus
Dát doen de leerlingen nadat ze getuigen waren van de Hemelvaart van Jezus
op de Olijfberg. Zij keerden terug naar de bovenzaal en bleven eensgezind
volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de kracht van het gebed en
het volharden daarin. De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de
Meimaand, toegewijd aan Maria. Maria Tenhemelopneming is ook de
patrones van ons bisdom. Daarom roepen we haar voorspraak in en worden
we uitgenodigd om na het noveengebed de rozenkrans te bidden met de
geheimen van die dag.

Vicaris Paul Verbeek
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Dag 1

“Ge moet God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw
krachten en geheel uw verstand en uw naaste gelijk uzelf”

Als je zo handelt zul je het eeuwig leven verwerven, zegt Jezus. Maar wie is
mijn naaste? (U kunt nu de parabel van de barmhartige Samaritaan lezen.)
Jezus nodigt ons uit om uit onze comfortzone te komen. In de parabel maakt
hij ons duidelijk dat de ander centraal staat en niet ik. In de concrete ander
zien we de Ander.

De kwetsbare mens is het gelaat van Christus. Uitgerekend nu raakt de Heer
ons diep met dit appèl. We ontdekken dat onze wereld niet langer maakbaar
is. Het meest kostbare staat op het spel: de gezondheid van ieder
mensenkind. Mensen in de zorgzame beroepen worden terecht onze helden.
Ze zijn als de Samaritaan voor degene die in handen van rovers is gevallen.
De grote rover is het virus, dat geen aanziens des persoons kent. Hoe kunnen
wij op afstand die geboden is de ander nabij zijn? Hoe kunnen wij onze
helden steunen? We mogen niet weglopen van de zorg, zoals de priester en
leviet in de parabel. Het virus brengt ons bij onze kernopdracht. Op nieuwe
wijze onze liefde en tederheid tonen aan elkaar. Wat is onze olie die we op de
wonden gieten om de pijn te verzachten?

God help ons om de juiste keuzen te maken om U te dienen en onze naasten.
Help ons om onze verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Wijs ons de
weg om juist nu te getuigen van de boodschap van uw zoon Jezus.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie…….

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 1

4.



Dag 2

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen.

Heer Jezus,

Wie zijn voor U de armen van geest? Zijn het de eenvoudige en
ongeletterden? Uw apostelen behoorden niet tot de Schriftgeleerden. Het
waren eenvoudige vissers. Heeft u hen voor ogen?

Deze vragen houden me bezig bij uw eerste zaligspreking.
Met deze vragen komt voor mij voortdurend de woorden van psalm 80
boven: Leer ons onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot
wijsheid van hart.

Misschien daagt u ons uit met uw zaligspreking om te komen tot een andere
kennis dan we gewend zijn als kennis aan te nemen. Met de wijsheid van hart
raak je immers de ziel, het hart van de ander. Gebeurt dat niet met
Pinksteren. Uw leerlingen beginnen te spreken in een taal, die iedereen
verstaat: de taal van het hart.

Heer help ons op deze tweede dag van onze noveen te groeien naar deze
wijsheid van hart en zo arm van geest te worden.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie…….

Rozenkransgebed

Lied: 'Geest van God, Adem van leven' - pagina 14, refrein, couplet 1, refrein
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Dag 3

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

Heer Jezus,

In deze dagen wordt er veel getreurd op zoveel plaatsen in onze wereld.
Het virus laat een spoor van dood en verderf na.

Veel mensen komen in een isolement en worden ziek van eenzaamheid.
Gebaren en tekens van troost, die normaal waren, zijn nu levensbedreigend.
Dat doet pijn en verdriet.

Toch zoeken wij mensen naar andere vormen om te troosten. Gelukkig wordt
dit ook op een goede manier ervaren. Mensen zoeken naar een vorm van
eerbetoon bij een afscheid, die recht doet aan de geliefde dode en troost
geeft aan de nabestaanden. Leer ons om deze creatieve vormen te vinden en
te delen.

Help ons in het getuigenis dat Gij ieder mensenkind tot troost kan zijn.
Gij hebt immers tot ons gezegd: Komt allen tot Mij die uitgeput en belast zij
en ik zal u rust en verlichting schenken.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie…..

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 2
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Dag 4

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Heer Jezus,

In deze zaligspreking komen twee woorden die tegengesteld lijken samen:
zacht en moedig.

Onze huidige samenleving weet misschien geen raad met deze aansporing.
Vaak lijkt het recht van de sterksten zege te vieren. Maar nu is alles anders
geworden. Het geschreeuw van de sterksten klinkt hol.

Juist nu komt alle aandacht terecht op de zorg en het zorgen voor. Het maakt
een diepe indruk hoe mensen in de ziekenhuizen moedig hun werk
voortzetten.

Ook nu geven ze de juiste aandacht aan hun patiënten. Zachtheid en
tederheid zijn hun kracht op de manier waarop ze omgaan met familie van
hun cliënten. Alle mensen in de dienstverlening op welke wijze ook verdienen
grote lof en dank.

Heer Gij zelf zijt het grote voorbeeld van zachtmoedigheid.
Om onze zonden werd gij geslagen en hebt Gij alle lijden tot aan de dood op
het kruis gedragen.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie……..

Rozenkransgebed

Lied: 'Geest van God, Adem van leven' - pagina 14, refrein, couplet 2, refrein

7.



Dag 5

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.

Heer Jezus,

Zolang er mensen zijn, blijft er een honger en dorst naar de gerechtigheid.
We zijn niet in staat om als broers en zussen samen te leven, waarin we
allemaal tot groei en bloei kunnen komen. Het kwaad zit in ons in de vorm
van jaloezie, haat, agressie, discriminatie….

Het zit in onze natuur dat we elkaar achteruitstellen en benadelen.
Tegelijkertijd komen mensen hiertegen in opstand. Ze hebben de droom dat
het kan in onze wereld te leven als broers en zussen waarin iedereen op een
menswaardige wijze mag leven. U bent ons grote voorbeeld. U heeft ons
geleerd dat we kinderen van God, Onze Vader zijn.

Help ons dat we nooit opgeven om te bouwen aan het koninkrijk van Uw
Vader hier op aarde.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie……..

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 3
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Dag 6

Zalig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden.

Heer Jezus,

U heeft tijdens Uw leven bij ons op aarde laten zien wat barmhartigheid
betekend. Als geen ander bent U met ieder mensenkind begaan, vooral met
hen die verloren lopen.

Hoe treffend heeft U ons dat duidelijk gemaakt in de parabel van de goede
herder, die op zoekt gaat naar het verloren schaap. In onze wereld lopen heel
veel mensen verloren. Door allerlei omstandigheden zijn ze de weg kwijt
geraakt of aan de kant geschoven.

Moge wij door Uw voorbeeld tot in ons hart geraakt worden door de
verlorenen van onze samenleving. Laat ze ons aan hart gaan.

Laat ons zoals U blij zijn wanneer ze door onze inspanning opnieuw hun
waardigheid terug krijgen en weten dat ze door U bemind zijn.

Moge heiligen zoals Moeder Teresa van Calcutta en pater Damiaan de
Veuster ons daarbij helpen.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie……

Rozenkransgebed

Lied: 'Geest van God, Adem van leven' - pagina 14, refrein, couplet 3, refrein
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Dag 7

Zalig de zuiveren van hart, want ze zullen God zien.

Heer Jezus,

Op het kruis heeft U Uw moeder aan ons geschonken. Ze laat ons zien wat
zuiver van hart zijn betekent. Met een zuiver hart stond ze open voor de
boodschap van de engel Gabriël. Toen ze haar nicht Elisabeth bezocht prees
ze met hart en ziel haar God en Redder. Later bewaarde ze vreugden, zorgen
en verdriet in haar hart.

Haar hart is zoals Simeon voorspelde met een zwaard doorboord. Door alles
heen bleef ze zuiver van hart en anderen nabij. Daarom bidden we deze
noveen eensgezind van hart met haar. Moge wij op haar voorspraak groeien
in zuiverheid van hart.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie……..

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 4
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Dag 8

Zalig die vrede brengen, want ze zullen kinderen van God genoemd worden.

Heer Jezus,
Als we vrede willen brengen, moeten we eerst de vrede vinden in ons hart.
We kunnen niet zonder U.

U belooft ons de Uw vrede te schenken. Deze gaat alles te boven.
Als U ons daarmee raakt, worden we innerlijk vrij. Er gaat van ons een kracht
uit, die anderen steunt en bemoedigt.

De heilige Franciscus en Clara van Assisi laten ons hiervan iets zien.
Ze beantwoorden bruut geweld met dialoog en geweldloosheid. Ze slaan
hiermee de wapens uit de handen van hen die gewapend zijn. Met heel uw
schepping proberen ze in vrede te leven. Respect en eerbied voor al wat
groeit en bloeit is hun devies. Men noemt ze terecht kinderen van God.

Help ons om de weg van de vrede te bewandelen en alle vormen van geweld
te verlaten. Leer ons met eerbied en respect omgaan met alles wat Moeder
Aarde ons schenkt.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie………..

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 5
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Dag 9

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der
hemelen.

Heer Jezus,

Heel wat mensen worden vervolgd om de gerechtigheid. Onze tijd kent het
grootste aantal martelaren uit de geschiedenis. Het is ongekend hoeveel
mensen hun leven op het spel zetten, wanneer ze opkomen voor de armen
en onderdrukten wereldwijd. Doodseskaders en bedreigingen moeten hen
het zwijgen opleggen. Maar hun getuigenissen leven voort en stemmen tot
nadenken.

De zalige Titus Brandsma wist kampgenoten in het vernietigingskamp
Dachau tot het laatst te bemoedigen en te troosten. De heilige Oscar Romero
voorspelde dat wanneer men hem zou doden, ze niet de stem van de
gerechtigheid zouden kunnen doden. Die stem zal herrijzen in zijn volk.

Help ons door deze getuigenissen ons leven te geven voor de gerechtigheid
hier op aarde.

Daarom bidden we tot U met de volgende intentie……..

Rozenkransgebed

Lied: 'Kom Schepper Geest daal tot ons neer' - pagina 13, couplet 6
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13.

1. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt

met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

o hand die God ten zegen houdt,

o taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

4. Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij ons geeft.

5. Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

6. Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.
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1. Kom o Geest, kom in ons hart

kom o Geest, wees ons nabij;

Geest van leven, Geest van moed:

Wij zien naar u uit

2. Kom, o Geest van heiligheid,

Geest van waarheid kom in ons,

Geest van liefde maak ons één:

wij zien naar U uit.

3. Kom o Geest, houd ons bijeen,

Geest van vuur brandt in ons hart.

Kom, o Geest, maak ons nieuw:

wij zien naar u uit.
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Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de
kathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen
de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar
doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

‘Vuur van Pinksteren’
Tijdens de Mis overhandigt bisschop Liesen aan twee ‘blijde
boodschappers’ een draaglamp met het pinkstervuur plus de
geloofsbrief van de kathedraal voor de eerste parochie. Daar komt men
dan met enkele mensen samen voor een geloofsgesprek en voor het
schrijven van een eigen brief aan de volgende parochie. Elke parochie
mag zijn eigen invulling geven aan de wisselmomenten waarop het
pinkstervuur en de geloofsbrief aankomen en worden doorgegeven. De
estafette kan worden gevolgd via de website van het bisdom. Meer
informatie:

www.bisdombreda.nl

Pinksterestaffette






