Verhaal achter het lied…
Pinksteren… Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen… Een
bekend gebed, ook al in de tijd van Marthe! Zij begint er een prachtig
Pinkstergebed mee… Ik laat haar aan het woord:
“Heer, zend uw Geest en alles zal worden herschapen en Gij zult het aanschijn
van de aarde vernieuwen.
Heer, hernieuw uw eerste Pinksteren. Jezus, verleen aan al uw geliefde priesters
de genade van de onderscheiding der geesten, overlaad hen met uw gaven,
vermeerder hun liefde, maak van hen allen dappere apostelen en echte heiligen
onder de mensen.
Heilige Geest, God van Liefde, kom als een krachtige wind in onze kathedralen, in
onze kerken, in onze kapellen, in onze plaatsen van samenkomst, zowel in de
weelderigste huizen als in de armste woningen. Vervul geheel de aarde met uw
licht, uw troost en uw liefde.

Kom, Geest van Liefde, breng aan de wereld de koelte van uw heiligende adem.
Omring alle mensen met de straling van uw genade! Voer hen allen mee in de
luister van uw heerlijkheid.
Kom ze versterken in het heden dat nog zo geladen is met angst, verlicht de
onzekere toekomst van velen, bevestig hen die nog aarzelen op de goddelijke
wegen.
Geest van Licht, verdrijf alle duisternis van de aarde, leid alle dwalende schapen
naar de goddelijke schaapstal, doorbreek de wolken met uw mysterieuze
klaarheid. Openbaar U aan de mensen, en dat deze dag een nieuwe dageraad
mag aankondigen. Vervul alle harten met uw veelvuldige en kostbare gaven, Gij,
Goddelijke vrucht van het Offer van Calvarië, luisterrijk pand van Christus'
beloften.
Goddelijke Geest, Vuur van Liefde, Vreugde die alle volheid overtreft, Licht dat de
jammerlijkste duisternissen verdrijft, Bezieler van alle lofprijzing, Geest van
Waarheid, bevestig alle zielen in de smaak van het heilige. Laat ze doordringen in
de schoonheid van uw mysterieuze woningen. Mogen ze binnengaan in het
geheime koninkrijk van de goddelijke mysteries volgens de belofte van het
Woord; en hun leven, geheel herschapen, geheel verheerlijkt, geheel
vergoddelijkt in Christus, zal een oneindige macht bereiken door de waarde zelf
van de goddelijke rijkdommen.
Goddelijke Vertrooster van onze smarten, kostbare betovering van de vruchtbare
eenzaamheid, bezieler van al onze vreugden, heilige kiem van alle geestelijk
leven, strek over de gehele wereld uw oneindigheid uit. Vervul de wereld met uw
volheid. Neem onze mensheid op in het mysterie van uw goddelijke eenheid; druk
in de harten het zegel van de beloften van de Vader; wis elke schaduw van ons
voorhoofd weg; leg op alle lippen de bedwelming van Jezus' kelk; en weldra zal
een grote oogst van heiligen opstaan in het licht.”
(26 mei 1939, twee dagen voor Pinksteren)

Zalig Pinksteren!!
Yvonne

