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De heilige geest zal 
jullie alles leren 

 

 
 
 
 
 

 
Gezinsviering zaterdag 4 juni 2022 
Pinksterviering  
 
Voorganger: Pastoor H. Hermens 
m.m.v. kinderkoor ‘kZing o.l.v. Elni Vaassen-Schwengle 
 
Sint Franciscusparochie 
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OPENING 
 
Lied: Licht voor iedereen 
Refrein:Het is feest! Pinksterfeest. Feest voor iedereen. 

Licht voor jou en licht voor mij. 
Geef maar door en wees maar blij: 
Wij zijn niet alleen. 

 
Hoor je dat? Hoor je dat? 
Spits maar gauw je oren! 
Want er is een goed bericht: 
God geeft alle mensen licht. 
Fijn om dat te horen! 
Refrein 
 
Zie je dat? Zie je dat? 
Mensen gaan weer geven. 
Kijk ze delen van het licht. 
Liefde straalt van hun gezicht. 
Licht doet samen leven! 
Refrein 
 
Voel je dat? Voel je dat? 
Voel je dat soms even? 
Diep in jou een warme gloed. 
Dan voelt alles gaaf en goed. 
Licht verwarmt je leven. 
Refrein 
 
Liturgische begroeting 
Woord van welkom 
 
Gebed om vergeving 
A:  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. 
 
P: Moge de almachtige God Zich over ons ontfermen, 
 onze zonden vergeven 
 en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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Lied: Kyrië 
K: Heer ontferm U over ons.  
A: Heer ontferm U over ons. 
K: Christus, ontferm U over ons. 
A: Christus, ontferm U over ons. 
K: Heer ontferm U over ons. 
A: Heer ontferm U over ons.  
 
Gloria  
P: Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. 
A: Wij loven U. 
P: Wij prijzen en aanbidden U. 
A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
P: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
A: Heer, enig geboren Zoon, Jezus Christus; 
P: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
A: Gij ,die wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons; 
P: Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 
A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
P: Want Gij alleen zijt de Heilige.  
A: Gij alleen de Heer. 
P: Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus, 
A: met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
  
 
Openingsgebed  
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Lezing uit Handelingen van de Apostelen 2, 1-11 
 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde 
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 begonnen in 
vreemde talen te spreken, 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, liep het volk te hoop en tot 
zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.  Zij waren buiten 
zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen 
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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.  
Zo spreekt de Heer. – Wij danken God. 
 
 
Psalm: 104 
 
Allen: 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! 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, de aarde is vol van uw schepsels. 
 
Allen: Allen: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw 
schepping weer nieuw. 
 
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. 
 
Allen: 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.  
 
Allen: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping 
weer nieuw. 
 
Lied: Alleluja 
 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 14, 15-16, 23b-26 
 
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
“Als jullie van Mij houden, zullen jullie je houden aan mijn geboden.  
Dan zal de Vader jullie een andere Helper geven, omdat Ik Hem dat vraag.  
Die zal voor altijd bij jullie blijven.  
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Als iemand van Mij houdt, zal hij zich ook houden aan mijn woorden. 
Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem gaan 
wonen. Wie niet van Mij houdt, houdt zich niet aan mijn woorden.  
Het woord dat jullie horen, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden 
heeft.  
 
Dit zeg Ik jullie, nu Ik nog bij je ben.  
Maar de Helper, de heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn Naam, Hij zal 
jullie alles leren en ervoor zorgen dat jullie niet vergeten wat Ik je gezegd heb.” 
 
Woord van de Heer- Wij danken God. 
  
 
Lied:  Alleluja  
 
Verkondiging 
                                              
Geloofsbelijdenis (staand, samen 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 gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. 
Amen 
 
 
Voorbeden en intenties 
 
Kind:  God, wij willen U vragen: 
om mensen te helpen die het moeilijk hebben.  
 
Kind:  God, wij willen U vragen:  
om mensen te helpen die eenzaam en verdrietig zijn. 
 
Kind:  God, wij willen U vragen:  
om mensen te helpen die ziek zijn. 
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Kind:  God, wij willen U vragen:  
om mensen te troosten die verdrietig zijn omdat iemand missen die overleden 
is.  
 
Kind:  God, wij willen U vragen: 
Ons te helpen u krachtige geest te voelen en zo een uitgestoken hand voor een 
ander te zijn. 
 
Pastor: God, U bent een God van Liefde, een God van troost 
Geef ons steeds de moed om een steun voor anderen te zijn.  
 
Lector:  intenties 
 
 
 
Klaarmaken van de tafel 

Collecte  
 
 
Lied: Het grote geheim 
 
Soms kijk je naar de sterren. 
Soms kijk je naar de maan.  
Dan denk je: Is God ook zo ver? 
Is Hij nog verder dan die ster 
die jij daar hoog ziet staan? 
 
Refrein 

Je weet het niet, je weet het niet.  
Waar is God toch? Je ziet Hem niet!  
God is een groot geheim. (2x) 

 
Soms denk je voor het slapen 
bedankt God het was fijn. 
En dan opeens lijkt God vlakbij.  
je voelt je licht je voelt je blij.  
Zou God dat kunnen zijn? 
Refrein 
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                                                 Eucharistisch gebed  
 
P De Heer zij met u 
Allen; En met uw geest 
P Verheft uw hart 
Allen; Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de Heer 
Allen; Hij is onze dankbaarheid waardig 

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 het 
zelfde 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: 

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 

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 aan Zijn leerlingen met de 
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 beker, sprak opnieuw de dankzegging uit, en 
gaf hem Zijn leerlingen met de 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: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij 
de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
P. 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. 
Zo 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 wereld, dat haar liefde 
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Willem onze 
bisschop, 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 haat bruidegom, de heilige Jozef, met de 
apostelen, met de heilige Franciscus en met alle heiligen, die hier eens leefden 
in Uw welbehagen, waardig bevonden worden voor het eeuwig leven deelachtig 
te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus Uw Zoon. 
 
Allen: 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. 
 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven 
heeft:    
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Onze Vader 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk komen, 
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.  
 
 
Vredewens  
 
Lied: God van alle mensen 
 
God van alle mensen, luister naar ons zingen. 
God van alle mensen, u blijft ons omringen. 
ook al gaat het mis of zijn we u vergeten. 
U laat altijd weten dat u van ons houdt. 
God van alle mensen, luister naar ons bidden. 
Help onze wereld, blijf in ons midden. 
Amen 
 
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 
 
Communie-uitreiking 
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Lied: Wereldtafel 
 
Ik droom soms van een tafel midden in de wereld 
En mensen schuiven lachend aan, 
Van hier en overal vandaan. 
Een mengelmoes van kleur en taal 
En toch versta ik ’t allemaal 
Een wereldplek waar alle mensen samen eten gaan 
 
Samen aan tafel. 
Er is plaats voor elke gast. 
Samen aan tafel. 
God vindt dat jij hier past 
 
 
 
Lied: Ik ga ervoor 
Wie is de vonk die jou ontsteekt, die jou in vuur en vlam zet? 
Die jou het goede voorbeeld geeft, dat enthousiasme in zich heeft, 
waardoor jij zegt: ik ga! 

 
Ik ga ervoor. - Ik ga het doen. 
Ik ga ervoor. - Ik kleur de wereld mooier. 
Ik ga ervoor. - Ik trek een spoor  
Ik ga ervoor. - met veel plezier  
ik ga ervoor. 
maar wel op mijn manier. 

 
Wie is de bries die jou beweegt, 
die jou met geestdrift aanblaast? 
Die jou de kracht geeft, vliegensvlug, 
dat laatste zetje in de rug, 
waardoor jij zegt: ik ga! 

 
Ik ga ervoor. - Ik ga het doen. 
Ik ga ervoor. - Ik kleur de wereld mooier. 
Ik ga ervoor. - Hé, doe je mee? 
Ik ga ervoor. - Stap in mijn spoor. 
ik ga ervoor. 
We gaan er samen voor.  
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Slotgebed  (Pastoor) 
 
Mededelingen  
 
Zending en zegen 
 
Slotlied: Je wereld delen 
 
Refrein: 

Hé, hé, jij bent niet alleen. 
We zijn hier met zovelen. 
Hé, hé, kijk maar om je heen: 
je kunt je wereld delen. 
Het is een klein gebaar. 
Je kunt de wereld delen met elkaar. 

 
We spelen in dezelfde zon 
met een blos op ons gezicht. 
De stralen en de warmte 
komen van datzelfde licht. 
We ademen dezelfde lucht, 
zien ook sterren in de nacht. 
Die schijnen hier en flonk’ren daar. 
Wat is dat mooi bedacht! 
Refrein 
 
Maar toch gaat het niet eerlijk toe: 
‘jij hebt weinig; ik heb veel’. 
Dus kijk ik wat ik heb voor jou, 
zodat ik daarvan deel. 
Ik geef je zo een beetje zon: 
Warme stralen, licht van mij. 
Misschien maakt jou dat – ver van hier – 
Een heel klein beetje blij. 
 
Want we spelen in dezelfde zon; 
kijken naar hetzelfde licht. 
Daarom gun ik jou en iedereen 
de zon op zijn gezicht. 
Want we spelen in dezelfde zon; 
kijken naar hetzelfde licht. 
Daarom gun ik jou en iedereen 
de zon op zijn gezicht.                 Refrein. 
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                               ZALIG PINKSTEREN!!!!!!! 
 
 
 
 
Kinderen een plek geven in de kerk op een manier die hen en u aanspreekt  
is de uitdaging die we elke gezinsviering weer aangaan. 
Informatie vindt u altijd in de Op Weg onder de kop "Kind en Kerk"  of volg ons 
via de facebookpagina.  
 
Houd je van zingen?   Doe met ons mee!     
De Franciscus parochie heeft een kinderkoor! 
We oefenen elke week leuke liedjes die we tijdens de kinderdiensten kunnen 
zingen.  
 
Heb jij zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom! 
 
Waar:              Parochiehuis naast de kerk 
Wanneer:         Elke vrijdag 
Tijdstip:            Van 18.30 tot 19.30 uur 
 
Meer informatie:  
elni.vaassen@planet.nl  
 
(Tijdens de schoolvakanties  
is er geen koor) 
 


