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De vergeten God

“Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest bestaat”
Handelingen 19,2

“Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest be-
staat” (Handelingen 19,2). Dit onbevangen en daardoor zo 
eerlijke antwoord van de leerlingen in Efeze op de vraag 
van Paulus: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen ge 
het geloof hebt aangenomen?”, is nog altijd actueel. Lijkt 
het er in onze kerken soms ook niet op, alsof men nog 
nooit gehoord heeft van de Heilige Geest? Is de Derde Per-
soon van de Drieëenheid vaak niet een “vergeten God”? 

In ons gebed, als kerkelijke gemeenschap of als indi-
vidu, richten wij ons immers doorgaans tot de Vader. Ook 
bidden wij tot de Heer Jezus. Veel minder (mag ik zeggen: 
nauwelijks) bidden wij tot de Heilige Geest.

Dat dit niet alleen een tekortkoming is van onze tijd, 
maar dat ook in de eeuwen vóór ons weinig gebeden is 
tot de Heilige Geest, bleek uit mijn zoektocht, toen ik het 
idee opvatte een bundel samen te stellen met gebeden tot 
de Heilige Geest. Een eerste oriëntatie in de beschikbare 
literatuur leverde het verrassende resultaat op, dat er in 
het Nederlandse taalgebied niet één dergelijke uitgave 
bestond, en dat er in de andere grote taalgebieden (Frans, 
Duits, Engels) slechts een enkel klein boekje met gebeden 
tot de Heilige Geest te vinden was. Wel bestaan er in de 
eredienst van onze kerken, zowel katholiek als reformato-
risch, enkele mooie hymnen en gezangen, maar ook hier 
kan niet gezegd worden dat het thema de dichters en de 
cantoren veel geïnspireerd heeft. Met andere woorden: 
het heeft mij enige moeite gekost om, uit de toch niet on-
aanzienlijke schatten van de literaire en muzikale bron-
nen van de Kerk, uit de geschriften van de kerkvaders en 
de geestelijke auteurs in 2000 jaar christendom, enkele 
tientallen gebeden tot de Heilige Geest bijeen te brengen.
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De diverse gebeden vertonen grote onderlinge ver-
schillen. Qua herkomst, uit de klassieke Oudheid, de 
Middeleeuwen, maar ook uit onze eigen tijd. Ze gaan van 
de oude Romeinse liturgie tot de hedendaagse Neder-
landse dichtkunst, van Hildegard van Bingen tot Henriet-
te Roland Holst. Sommige komen uit de oude katholieke, 
latijnse liturgie, andere zijn van een hedendaagse Ne-
derlandse dichter. Omdat over de Heilige Geest slechts 
in beelden gesproken kan worden, vertonen de gebeden 
tevens grote verschillen in literair genre. Sommige lijken 
bijna een dogmatische uiteenzetting, in een studeerkamer 
geschreven door een theoloog, andere bezingen de Hei-
lige Geest in poëtische beelden en allegorieën.

Het is dan ook een gevarieerde bundel geworden, 
voor een even gevarieerd gebruik. Sommige zijn meer 
geëigend voor persoonlijk gebed, voor meditatie en over-
weging; andere kunnen gebruikt worden voor het geza-
menlijk bidden, of komen uit zangbundels en kunnen dus 
gezamenlijk gezongen worden.

Aan deze bundel ligt het selectie-criterium ten grond-
slag dat slechts zijn opgenomen gebeden gericht tot de 
Heilige Geest. Zijn dus niet opgenomen gebeden tot de 
Vader of de Zoon die smeken om de gave van de Heilige 
Geest, overwegingen over de Heilige Geest, of over uit-
spraken over de Heilige Geest. De beperking die ik mij als 
samensteller heb opgelegd komt dus voort uit de bedoe-
ling van dit boek een bundel te maken met gebeden tot de 
Heilige Geest.

De gebeden zijn opgenomen in chronologische volg-
orde, vanaf de Romeinse Oudheid via de Middeleeuwen 
en de Nieuwe Tijd tot enkele hedendaagse schrijvers en 
dichters.

Moge deze bundel ons weer leren bidden tot de Heili-
ge Geest. Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur 
van Uw liefde.

Régis de la Haye, diaken
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