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OPENINGSLIED: Wij bijeen
Wij bijeen, net als toen, vragen God dat hij stormenderhand
ook met ons weer zal doen, wat Hij deed in die stad van dat land.
Weer vrijuit gaan leven, opnieuw opengaan:
Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
raken in brand, van zijn Geest,
bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
vinden elkaar in zijn Geest op dat feest.
Als een vuur in het veld grijpt de Geest om zich heen in dat land.
En gedood met geweld wordt Zijn faam als een uitslaande brand.
Zijn vuur vlamt in harten, er zal warmte zijn:
Iedereen….
Spreken wij net als daar, taal van liefde geënt op Zijn woord,
dan verstaan wij elkaar en wordt ieder van harte gehoord.
Blij wondere woorden, ’t is Gods eigen taal:
Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één,
raken in brand, van zijn Geest,
bouwen een wereldwijd feest.
Allemaal spreken dezelfde taal,
vinden elkaar in zijn Geest
daar op dat wereldwijd feest,
op dat wereldwijd feest.
OPENINGSRITUS
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.
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GEBED OM VERGEVING:
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
Christus ontferm U, Christus ontferm U, Christus ontferm U over
ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.
GLORIALIED:
Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij
leefheeft. Wij loven U, wij prijzen U en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Eer aan God in de hoge.
Heer God, hemelse koning God, almachtige vader. Heer, eniggeboren Zoon Jezus Christus. Lam Gods Zoon van de Vader.
Eer aan God in de hoge.
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.
Eer aan God in de hoge.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer.
Gij alleen de aller, allerhoogste Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de vader.
Amen. Amen.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING: Uit de Handelingen der 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 zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de
Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome
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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 Judaa en Kappadocië, van Pontus en Asia, van
Frygie 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
TUSSENZANG: Vuur van de enige
Ochtend, koud en mistig licht,
gaande de dag: onzeker, ongericht.
Avond en weemoed, gloed van de nacht
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht?
Vuur van de Enige, steek ons aan.
Vuur van de Enige, steek ons aan,
dat wij in Jouw licht op mogen staan.
Klemmende stilte: gen vogel, geen lied,
geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zij jij wat is,
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?
Woord van de Enige, spreek ons aan.
Woord van de Enige, spreek ons aan,
Dat wij in Jouw licht op mogen staan.
Is er een woord dat leven doet,
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helder als water, adem en hartslag,
een nieuw gezicht?
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht.
Enige vrede, zie ons aan,
Enige vrede, zie ons aan,
Dat wij in Jouw licht op mogen staan.
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de

christenen van Korinte 12, 3b-7.12-13
Broeders en zusters, niemand die zegt: “Jezus is vervloekt” staat
onder invloed van de geest van God; en niemand kan zeggen:
“Jezus is de Heer” tenzij door de heilige Geest. Er zijn verschillende
gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar
er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan
ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot
welzijn van allen.
Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en
vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de
doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met
één Geest.
Woord van de Heer – Wij danken God
SEQUENTIE (vert. J. W. Schulte Nordholt)
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
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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.
LIED: Jouw adem
Alleluia. Jouw adem doet ons opstaan, heel de aarde, een nieuw
gezicht. Alleluia.
ALLELUIA:
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in
hen het vuur van uw liefde. Alleluia.
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
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. AI wat de Vader heeft is het mijne."
Woord van de Heer – Wij danken God
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ACCLAMATIE: De Geest van de Heer
De Geest van de Heer heeft de aarde vervuld
de aarde en de kring van alle volkeren.
Hij die alles samenhoudt kent de stem van ieder wezen.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS
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.
VOORBEDE
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LIED: Spirit of God
Spirit of God, unseen as the wind,
Gentle as is the dove,
Teach us the truth and help us believe,
Show us the Saviours love.
You spoke to us, long, long ago
Gave us the written word.
We read it still, needing its truth
Through it God’s voice is heard.
Without you help, we fail our Lord,
We cannot live this way.
We need your power, we need your strength,
Following Christ each day.
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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
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:
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
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EUCHARISTISCH GEBED:
GvL 729
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Wij vragen u te gaan staan of knielen.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven
wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem zijn leerlingen en zei:
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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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Wij gaan nu allen zitten.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend
en heilig.
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één
geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw
apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met u worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.
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Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
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.
COMMUNIERITUS
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons
gegeven heeft:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
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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.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
LAM GODS
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons. Ontferm U over ons. (2x)
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
de zonden der wereld, geef ons de vrede, geef ons de vrede.
COMMUNIE
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan
de zegen. Zo voorkomen we dat u in de banken te dicht langs elkaar loopt.

GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik
omhels U; verlaat mij nooit meer. Amen.
Of:
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te
ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U:
kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
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Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en
al met U. Laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.
COMMUNIELIED: Levend houden
Als water, eb en vloed, het tij telkens weer en steeds opnieuw.
Bron van ons bestaan houd levend wakker aan, God met ons.
Waar wij ook zijn geweest, woestijn of paradijs,
Wij zullen levend houden Gods woord en Geest.
Als vuur, licht en warmte, vlam telkens weer en steeds opnieuw.
Kracht in ons bestaan houd levend wakker aan, God met ons.
Als lucht, zon en adem; wind telkens weer en steeds opnieuw.
Tocht door ons bestaan houd levend wakker aan, God met ons.
Als aarde, dag en nacht, seizoen telkens weer en steeds opnieuw.
Vrucht van ons bestaan houd levend wakker aan, God met ons.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - ZEGEN
SLOTLIED: You raise me up
You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up, to walk on stormy seas.
I am strong, when I am on Your shoulders,
You raise me up, to more then I can be.
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