
Pinsenovene 
  
Følgende hymne synges eller bedes. 
  
Gud Skaberånd til nådefest / drag til os ind som sjælegæst, 
I nådelivets gyldengry / dit eget værk, vor ånd, forny. 
  
Gudsgave er dit rige navn / og himmeltrøst i sjælesavn 
Og salvelse og livsens vand / og sandheds lys og hjertebrand. 
  
Du er de syvfold gavers Ånd / og magtens finger på Guds hånd; 
Du har, som det var forudsagt / i flammer tungemål os bragt. 
  
Tænd i vor ånd dit lyses glans / besjæl med kærlighed vor sans, 
Gør Himmelkraften åbenbar / i kødets skrøbelige kar. 
  
Hold argelist og fjenden fjern / vær hjertefredens vagt og værn, 
Vær os en fører, vær vort skjold / på livets vej mod alskens vold. 
  
O lad os skue dybt i løn / ved dig Gud Fader og Gud Søn 
Og dig i Guddoms herlighed / Gud Helligånd, Gud Kærlighed. 
  
Pris være Gud vor Fader god / og Sønnen, som af grav opstod, 
Og Ånden, som steg til os ned / i evigheders evighed. 
  
F: Udsend din Ånd og alt vil blive nyskabt. 
A: Og du vil forny jordens skikkelse. 
F: Lad os bede. Gud! Du har undervist de troendes hjerter ved Helligåndens oplysning! 
Giv os i samme Ånd at forstå, hvad der er ret og altid at glæde os ved Hans husvalelse. 
Ved Kristus, vor Herre. 
A: Amen. 
  
F: Visdoms Ånd! Undervis vore hjerter, for at vi altid må have vort livs sidste mål ret 
levende for øje, og i alle vore gerninger må lade os lede af en ren hensigt! Lad os kun 
skatte og søge de verdslige goder, for så vidt som de tilfredsstiller dette livs fornødenheder 
og er gavnlige for vore sjæle. Men lad os stedse bedre erkende og skatte de himmelske 
goder og vis os den vej, ad hvilken vi kan opnå dem og komme til evigt at besidde dem. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  



F: Kom, Forstands Ånd! Oplys vore sjæle, for at vi ved troen fuldstændig må erkende 
frelsens mysterier, modtage dem med taknemlig kærlighed og i dit lys skue det evige lys 
og således komme til fuldkommen erkendelse af dig såvel som af Faderen og Sønnen. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  
F: Kom, Råds Ånd! Stå os bi i alle dette livs foretagender. Bøj vore hjerter mod det gode, 
drag dem fra det onde og vejled os, når vi er i tvivl, for at vi på dine buds rette vej må nå til 
den evige frelses attråede mål. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  
F: Kom Styrkes Ånd! Gør vore hjerter stærke. Giv dem kraft i enhver fristelse og modgang. 
Giv os styrke og mod til at holde stand over for alle den onde fjendes angreb, for at vi 
aldrig må blive forført til troløst at forlade dig, vort højeste gode. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  
Kom, Kundskabs Ånd! Vejled vor videlyst, således at vi ikke tragter efter at vide eller 
kende noget, som er unyttigt eller skadeligt for os. Giv os iver efter altid at lære vore 
religions- og kaldspligter bedre at kende, og lær os, hvordan vi kan opfylde dem på en 
måde, som er dig velbehagelig. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  
F: Kom, Fromheds Ånd! Rør vore hjerter til sand andagt og hellig kærlighed til Gud, vor 
Herre og Skaber, for at vi frem for alt må søge Ham og finde Ham ved ægte kærlighed. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen … 
  
F: Kom, Gudsfrygts Ånd! Gennemtræng vore hjerter med din hellige frygt, for at vi altid må 
have dig, vor Herre og Gud for øje og omhyggeligt må vogte os for alt, hvad der mishager 
eller krænker din guddomsvælde. 
A: Amen. 
F: Ære være Faderen … 
A: Som det var i begyndelsen …


