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PINKSTERSEQUENTIE                                                                                                        
Kom o Geest des Heren kom 

uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. 
Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, 

kom wees in de harten licht.  
 

Kom o Trooster, Heil'ge Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikking zoet en mild. 

Kom o vrede in de strijd, 
lafenis voor 't hart dat lijdt, 

rust die alle onrust stilt. 
 

Licht dat vol van zegen is, 
schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. 
Zonder uw geheime gloed 

is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin. 

 
Was wat vuil is en onrein, 

overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond, 

maak weer zacht wat is verstard, 
koester het verkilde hart, 

leid wie zelf de weg niet vond. 
 

Geef uw gaven zevenvoud, 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat. 
Sta ons met uw liefde bij, 

dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat.                                                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Nog veel heb Ik u te zeggen, MAAR GIJ KUNT HET NU nog NIET 
VERDRAGEN. Wanneer Hij echter komt, de Geest van de 
waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen." (Joh 16, 12 - 13)  

Die Geest van de waarheid - die Geest van God, van de Vader en 
van de Zoon -  is aanwezig in geheel de Schrift. 

“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 
woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God 
zweefde over de wateren.” (Gn 1,1-2).  Dit was het begin van de 
bijbel en helemaal op het einde staat er:    “De Geest en de bruid 
(Kerk) zeggen: ‘Kom!’ Laat wie het hoort, zeggen: ‘Kom!’ Wie 
dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet.” 
(Apk 22,17).  

De Heilige Geest is dus niet alleen DE ADEM VAN DE GEHELE 
SCHEPPING maar ook DE BEZIELER VAN ALLES wat in de Schrift 
staat opgetekend.  

Hij is de oorzaak van iedere Godsopenbaring maar Hij is niet de 
Geopenbaarde. Hij is de stem die het woord draagt en het 
hoorbaar maakt. Hij is het die de Maagd overschaduwde en die 
heeft gesproken door Christus, zonder zelf het Woord te zijn.  
Hij is er de overdracht van, want Hij zal ontvangen wat van Jezus 
is en het dan meedelen: "Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar 
spreken al wat Hij hoort en U de komende dingen aankondigen. 
Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij 
van Mij ontvangen heeft.” (Joh 16,13-14).  

Het is dus de Heilige Geest die ons de gehele kerkgeschiedenis 
door, het inzicht blijft geven dat Jezus de Weg is naar de Vader: 
"Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij." (Joh 14,6).   

Paulus blijft verduidelijken dat dit werkelijk gebeurt in de Heilige 
Geest: "want door Christus hebben we in één Geest de toegang 
tot de Vader." (Ef 2,18).  

Hij is de Geest die heilig maakt, die ons het Derde Fiat brengt... 
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Wat een geluk dat we nu mogen leven, ook al is er vandaag veel 
verwarring, duisternis, onzekerheid,... Nu wordt ons immers -  
ja, in deze moeilijke tijden waarin mensen ook vaak worden 
misleid - een immens cadeau aangereikt, nu krijgen we de 
geschriften van Luisa Piccarreta te lezen, nu kunnen we de 
kennis verwerven over het Leven in de Goddelijke Wil door 
samen te komen in onze Goddelijke Wil-groepen, conferenties 
en bijeenkomsten bij te wonen, een retraite te volgen zoals er 
straks weer een wordt aangeboden van 16 tot 18 augustus met 
Fr. Robert Young.  

In deze tijd die de onze is, is de Geest van God begonnen de 
Kerk tot vervolmaking te brengen door de gave van het Leven in 
de Goddelijke Wil. Deze gave/gift/genade is voor iedereen en 
wordt ons nu teruggegeven door de ware Geest van God.       
We moeten toegeven dat in het Boek van de Hemel niet veel 
staat over de Heilige Geest. Het is Jezus die Zich openbaart aan 
Luisa en spreekt over de Wil van de Vader. Maar Luisa leert haar 
akten te verenigen met die van Jezus en dit is alleen mogelijk 
door de hulp van de Heilige Geest.                                               
Jezus zegt haar: "Zoek in Onze Wil de akten van de Genade van 
de Geest die heiligt... Zijn eerste Akt bestaat in het brengen van 
Onze Wil als een daad van heiliging. Weet dat Hij zucht met niet 
uit te spreken verzuchtingen wanneer Hij Zich afgewezen ziet." 
Laten we dus met heel velen lezen en herlezen wat Luisa schreef 
EN ernaar gaan leven. Laten we wat ze opschreef toepassen in 
ons leven. En bidden we met Luisa tot de Ware Geest van God: 
“Geest van God die heilig maakt, spoed U. Ik smeek U, laat 
iedereen Uw Wil kennen, opdat ze Hem - wanneer ze Hem 
kennen - zouden liefhebben en Uw eerste akt van hun 
volkomen heiliging zouden aanvaarden, wat Uw Wil is.” 

INSCHRIJVEN VOOR DE RETRAITE MOET NU WEL HEEL SNEL GEBEUREN. 
WIL OOK ZO VLUG MOGELIJK JE DEELNAMEPRIJS STORTEN, AUB. 

DANKJEWEL! DANK OOK AAN WIE NOG EEN GIFT DEED VOOR CORATO!!! 

 


