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ONTVANG DE HEILIGE GEEST 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 

en dat zich in tongen verdeeld, 

op ieder van hen neerzette. 

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest. 

Handelingen 2,3-4a 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Cantor   : Mark Braam 

Organist  : Ronald van Drunen 
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OPENINGSRITUS 

 

 

I.v.m. de richtlijnen van het RIVM wordt u verzocht om NIET mee te 

zingen met de liederen. 

 

Openingslied: Zingt van de Vader 

Zingt van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen:  

hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  

houdt Hem in ere. 

 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luistert naar Hem het woord van alzo hoge:  

houdt Hem in ere. 

 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  

duurzame kracht die mensen wordt gegeven:  

waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  

houdt Hem in ere! 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis:  

Allen : Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 

  dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 

  door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 

  Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, 

  alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  

  voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Pr. : Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

  onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen : Amen. 
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Heer, ontferm U 

Heer, ontferm U. 

Christus, ontferm U. 

Heer, ontferm U. 

 

Eer aan God (gebeden) 

Eer aan God in den hoge, 

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U.  

Wij prijzen en aanbidden U.  

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; 

Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. 

Want Gij alleen zijt de heilige.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,  

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Handelingen 2, 1-11 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op de zelfde 

plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige 

wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen 

verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de 
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heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang 

de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, 

vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 

Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop, en tot hun verbazing 

hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en 

zeiden vol verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen 

Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in 

zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van 

Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van 

Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de 

Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen 

en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods 

grote daden.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 104 

Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 

de aarde is vol van uw schepsels. 

 

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 

en keren terug tot de aarde. 

Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 

Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 

mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, 

dan zal ik mij in de Heer verheugen. 
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Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

Kom, o Geest, vervul ons hart met licht, 

ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Evangelie - Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wanneer de Helper komt die 

Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de 

Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij 

moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij. Nog veel heb Ik 

u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter 

komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. 

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. Daarom zei 

Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al 

wat de Vader heeft is het mijne.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Acclamatie: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is 

van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 

nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 

doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de 



6 

 

gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen. 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Brunnquell aller Güter - S. Bach 

Bron van zaligheden, 

doe m' Uw pad betreden, 

volgzaam blijven en stil. 

Trooster aller smarten, 

neig mij dwaalziek harte 

tot Uw vrees en wil. 

Leer mij U in heel mijn leven 

lof, aanbidding, dank te geven 

 

Bron van Geesteskrachten 

leer mij U verwachten 

wakend, biddend zijn. 

Help m' in 't daag'lijks leven 

liefde na te streven, 

waar en rein te zijn; 

en mij leven zo getuige 

dat de wereld voor U buige. 
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Gebed over de gaven 

 

Prefatie 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 

heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij u danken, altijd 

en overal. 

Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn 

geworden, hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken om het 

paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste 

pinksterfeest: alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle 

talen heeft Hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. 

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, 

vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 

die U loven, die U dit lied toezeggen zonder einde: 

 

Heilig (gebeden) 

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

 

Eucharistisch gebed 

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig 

dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons 

worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, 

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn 

leerlingen met deze woorden: 

 

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam   

dat voor u gegeven wordt. 
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Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dank- 

zegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 

 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende Verbond; 

dit is mijn Bloed 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

          wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 

levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 

waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 

verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij 

smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één 

enige kudde.  

Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 

haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze 

paus, met aartsbisschop Willem, en allen die uw heilig dienstwerk 

verrichten. 

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de 

hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. 

Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. 

Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de 

Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle 

heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden 

worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door 

Jezus Christus, uw Zoon.  
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 

onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier 

en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 

zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 
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Lam Gods:  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  

ontferm U over ons.  (2x) 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  

geef ons de vrede. 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

Wilt u svp wachten op de instructies van de gastheer/gastvrouw? 

 

Communielied: Breek, o Geest 

Breek, o Geest, nu door in ons, 

Geest van vuur en Geest van leven. 

Leid ons verder op de wegen, 

Geest van Vader en van Zoon. 

 

Raak ons, maak ons vol van kracht, 

vol van liefde voor elkander, 

Geest van Vuur en Vlam van leven, 

Geest van Vader en van Zoon. 

 

Maak het goed en maak het waar, 

laat ons licht en liefde geven 

en, U dankend, verder leven, 

Geest van Vader en van Zoon. 

 

Gebed na de communie 
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SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Wij hebben voor u gebeden 

Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,  

versterk uw broeders, versterk uw zusters. 

Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

 

Gaat uit over alle landen tot zover als de wereld reikt. 

Verkondigt het evangelie dat het alles wat leeft bereikt. 

 

En zegt: wie in Hem geloven zijn gered voor het koninkrijk. 

De wonderen, blijde tekens zijn dan binnen uw handbereik. 

 

Verdrijft in zijn naam de duivels, dat het kwaad uit de wereld wijkt. 

Legt handen op aan wie lijden, dat het heil tot de hemel reikt. 

 

 

 

 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank! 

 

 

 

 

Wilt u na de viering svp wachten op de instructies van de 

gastheer/vrouw? 
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PINKSTERGEDACHTE 

 

Geef ons de blijdschap 

om dankbaar te leven voor wat we hebben 

en voor wat wij voor anderen mogen zijn. 

 

Geef ons vrede 

om helder te zien wat ons samenhoudt 

en om te vergeten wat ons scheidt. 

 

Geef ons geduld 

om te aanvaarden dat we zwak zijn 

en veel tijd nodig hebben 

om te worden wat wij graag zouden willen zijn. 

 

Geef ons goedheid 

om iedereen het beste te gunnen 

en om elkaar nooit een dienst te weigeren. 

 

Geef ons trouw 

om het gegeven woord nooit te breken 

en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn. 

 

Geef ons zachtheid 

om te beseffen hoe kleine wonden 

pijn kunnen doen 

en om nooit één mens te kwetsen. 

 

Geef ons ingetogenheid 

om af en toe stil te worden 

en tijd te maken om elkaar te ontmoeten. 

 


