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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 

 

 

 

Voorgangers  : Pastoor J. Hermens 

      Diaken R. Dashorst 

 m.m.v.   : Leden Emmaüs Gregoriaans koor 

 o.l.v.   : Fons Kronenberg 
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OPENINGSRITUS 
 

 

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

zingen met de liederen. 

 

Orgelspel: Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. BWV 667  

                   J.S. Bach (1685-1750) 
 

Introïtus:  

Spíritus Dómini replévit orbem terrárum, allelúia: et hoc quod 

cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis, allelúia, allelúia, allelúia. 

Ps. 68 vs. 2: Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci eius: et fúgiant, qui 

odérunt eum, a facie eius. 

De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde, alleluia; 

heel de wereld krijgt kennis van het Woord, alleluia,alleluia, alleluia!  

Ps. 68 vs. 2: Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen,  

vluchten die Hem haten voor zijn aangezicht.  

 

Begroeting 

 

De kinderen worden uitgenodigd voor de kinderdienst 

 

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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Kyrie  

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

Christe eléison Christus, ontferm U over ons 

Kyrie eléison  Heer, ontferm U over ons 

 

Gloria  

Glória in excélsis Deo.  

Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. Laudámus te. 

Benedícimus te. Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi 

propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus 

Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite Iesu Christe.  

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, 

miserére nobis. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 

nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. Quóniam tu 

solos sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen. 

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 
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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 

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. 

 

Alleluia 

Allelúia. Ps. 104 vs. 30: Emítte Spíritum tuum, et creabúntur: et 

renovábis fáciem terrae. 

Alleluia. Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde 

een nieuw gelaat. 
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Tweede lezing - Galaten 5, 16-25 

Broeders en zusters, leeft naar de geest, dan zult ge niet uitvoeren wat 

de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de geest, en 

omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het 

egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop, zodat ge niet kunt 

doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat 

leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn 

bekend genoeg: ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en 

toverij, haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, 

partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo 

meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie 

zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De 

vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met 

zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus 

Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten 

en begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven 

volgens de Geest. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Sequentie: Veni Sancte Spiritus (allen gaan staan, indien mogelijk) 

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt, 

met hemelse barmhartigheid. 

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 
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Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

O hand die God ten zegen houdt, 

O taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

Verlos ons als de vijand woedt, 

geef ons de vrede weer voorgoed, 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

 

Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

O Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

Aan God de Vader zij de eer 

en aan de opgestane Heer 

en aan de Geest die troost en leidt 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

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 
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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.’ 

 

Acclamatie   Verbum Dómini     - Laus tibi Christe 

                      Zo spreekt de Heer - Wij danken God. 

 

Overweging 

 

Credo:                                       (allen gaan staan indien mogelijk) 

(Voorganger) Credo in unum Deum,  

Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium, et 

invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei 

unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de Deo, 

lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, 

consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos 

hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. Et 

incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine: Et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. 

Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in caelum: 

sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre 

vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis.  

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem: qui ex Patre 

Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur, et 

conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam sanctam 

cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in 

remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et 

vitam ventúri saéculi. Amen. 

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

aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus 

Christus, eniggeboren zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de 

Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles 

geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de 
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hemel nedergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige 

Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons 

gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij 

is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten 

hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in 

heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt 

geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; 

die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de 

profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de 

opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. 

 

Voorbeden  

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

 

 

 

 

 

DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offertorium: 

Ps. 68 vs. 29-30: Confírma hoc Deus, quod operátus es in nobis: a 

templo tuo, quod est in Ierúsalem, tibi ófferent reges múnera, allelúia. 

Bevestig, God, wat Gij in ons hebt bewerkt; vanuit uw tempel, die is 

in Jeruzalem, zullen koningen U gaven aanbieden, alleluia. 

 

Gebed over de gaven 

 

 



 10 

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 toejuichen zonder einde: 

 

Sanctus            (allen gaan staan indien mogelijk) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra glória tua. 

Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 

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: 
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Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam   

dat voor u gegeven wordt. 

 

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 
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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. 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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Agnus Dei 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. (2x) 

Agnus dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. 

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? 

 

Communio:  

Factus est repénte de caelo sonus adveniéntis spíritus veheméntis, ubi 

erant sedéntes, allelúia: et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, 

loquéntes magnália Dei, allelúia, allelúia. 

Ps. 68 vs. 29: Manda, Deus, virtúti tuae; confírma hoc, Deus quod 

operátus es in nobis. 

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind 

opstak daar waar zij gezeten waren, alleluia: en zij werden allen 

vervuld van de Heilige Geest en spraken van Gods grote daden, 

alleluia. 

Vs. Ontplooi uw macht, o God, bevestig, God, wat Gij in ons hebt 

bewerkt. 

 

Gebed na de communi 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Aandacht voor de kinderen 
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Zegen en wegzending 

 

Slotlied: Geest, die vuur en liefde zijt 

Geest, die vuur en liefde zijt, 

Geest die leeft van eeuwigheid, 

voortkomt van de Zoon en Vader, 

leid, o Heer, ons altijd nader 

door uw liefde, door uw licht, 

tot uw heilig aangezicht. 

 

Geest van wijsheid, Geest van raad, 

aller dingen zuiv’re maat, 

Trooster, die met wond’re krachten 

bijstaat wie in leed versmachten: 

wees ons op de levenszee 

vaste baak en veil’ge ree. 

 

Geest, die waakzaam zijt en sterk, 

hoed het schip van Christus’ Kerk. 

Stuur het tot aan ’t zalig ende, 

tot der tijden loop zich wende 

van deez’ onbestendigheid, 

in uw stralend eeuwigheid. 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel: Fantasia super: Komm, heiliger Geist, Herre Gott   

                   BWV 651 – J. S. Bach 
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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. 

 


