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Muzikaal intro om “los te komen” van de alledaagse 
beslommeringen. 
 
Welkom en openingswoord  
 
Hartelijk welkom op deze Pinkstermorgen. 
Fijn dat u vanmorgen tijd vrij heeft willen maken om hier samen te 
komen. Een mooi en inspirerend begin van deze hoogtijdag, waar 
wij open willen staan voor de bezielende kracht van de H. Geest. 
Laat ons dit uitspreken met de vertrouwde woorden: 
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. 
 
Het moet destijds voor de apostelen niet eenvoudig geweest zijn. 
Jezus, hun leidsman, de Messias, gestorven én verrezen. 
Maar wie zou hen geloven als ze met dit verhaal onder de mensen 
zouden komen? 
 
Zij, zijn volgelingen, de mensen van het eerste uur. 
Door Hem geraakt in vuur en vlam, 
bezield met wat Jezus bewogen had, 
Gods bevrijdend woord wilden zij verkondigen. 
Zijn vuur werd hun vuur, 
zij wilden het woord van liefde delen met velen. 
Dat was Pinksteren toen. 
En wat doet Pinksteren ons vandaag? 
Ook in onze tijd zal het vuur van Gods Geest branden, 
overal waar mensen de levensweg van Jezus willen volgen. 
Zo ook wij hier aanwezig in een kring van verbondenheid. 
Wij wensen u een goede viering. 
 
 
Openingslied: De Geest des Heren  GvL 419b, blz. 425.  
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Gebed om vergeving, bidden wij samen 
Heer God, 
Gij schenkt ons uw Geest van leven 
opdat wij uw stem in deze wereld zouden horen. 
Toch gaan we zo dikwijls aan deze oproep voorbij. 
Daarom willen wij U om vergeving vragen. 
 
Laat ons niet berusten en zeggen:  
“Het zal toch nooit veranderen in onze wereld”. 
Wij vragen om uw vernieuwende Geest. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
We vragen met uw mantel van ontferming, 
om beschutting tegen koude woorden en kille daden. 
Ontdooi onze kilheid en schenk ons de warmte van uw H. Geest. 
Breng ons met uw heilig vuur spirit en nieuwe inspiratie. 
Wij vragen om uw vernieuwende Geest. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Wij realiseren ons, te vaak bezig te zijn in ons eigen wereldje. 
Te vaak bezig met onze eigen zorgen. 
Slechthorend zijn voor andermans verhaal. 
Slechtziend voor andermans verdriet. 
Wij vragen om uw vernieuwende Geest. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
God, Geest van vernieuwing en bevrijding, 
vergeef onze tekortkomingen en laat ons open staan voor  
de bezieling van de H. Geest. 
Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons bestaan.  
Amen. 
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Bidden wij samen: 
KOM SCHEPPER, GEEST, VERNIEUW ONS  
In onze eigen taal komt Gij ons tegemoet, 
in ons eigen bestaan draagt uw adem ons, 
vuurt uw nabijheid ons aan en houdt uw liefde ons staande. 
Dat die Geest bij ons een thuis vindt. 
 
Gebed om de gaven van de Geest 
Dank U, Geest, want ik heb uw wijsheid nodig, 
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen. 
 

Dank U, H. Geest 
want ik heb uw inzicht nodig, 
om in te zien dat geen mens is zonder fouten. 
 
Dank U,  
want ik heb uw raad nodig, 
om ook anderen te kunnen helpen. 
 
Dank U,  
want ik heb uw kennis nodig, 
om te weten wat goed is en wat kwaad. 
 
Dank U,  
want ik heb uw eerbied nodig, 
om mijn medemensen te kunnen respecteren. 
 
Dank U,  
want ik heb uw geloof nodig, 
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven. 
 
Dank U, H. Geest, voor uw gaven, voor uw inspiratie. 
Dank U opdat ik als christen écht mens kan zijn.  
Amen. 
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Het ontsteken van de gedachteniskaars 
Heer God, wij richten ons opnieuw tot U. 
En denken daarbij aan alle dierbare overledenen. 
Zij, die ons leven kleurden en zin gaven aan ons bestaan. 
Zij, met wie wij lief en leed hebben gedeeld. 
Zij, die zijn overgegaan in waardevolle herinneringen. 
Zij, van wie wij de naam in stilte, talloze keren uitspreken. 
Zij, van wie de naam in ons hart gegrift staat 
Wij geloven en vertrouwen dat U hen met uw geest van warmte en 
vuur in uw blijvende liefde heeft opgenomen. 
Dat geloof en vertrouwen geeft ons rust en troost Heer. 
Voor hen ontsteken wij de gedachteniskaars,  
opdat zij allen rusten in vrede. 
 
Bidden wij samen: 
KOM SCHEPPER, GEEST, VERNIEUW ONS 
Waar uw Geest dagelijks wordt gedoofd in onze spraakverwarring, 
in ons elkaar overschreeuwen, 
in onze doofheid voor de taal van de ander. 
Dat wij met en door uw woord  openstaan voor uw aanwezigheid. 
 
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen. 
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 hen 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 
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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. 
 
WAARHEEN? Een woord tot Jezus van Nazareth 
(naar Michel van der Plas): 
Het liefste zou ik u ontkomen, 
want zie, u laat mij nooit alleen 
met mijn verlangens en mijn dromen, 
en u hebt mij mijn rust ontnomen. 
Maar God, waar moet ik anders heen? 
 
Zo haaks op wat ik na wil jagen 
en zo veeleisend is er geen. 
U werpt een schaduw op mijn dagen 
met uw gedurig overvragen. 
En toch, waar moet ik anders heen? 
 
Uw woord eist altijd overgave, 
een ergernis zo hard als steen 
een haast onmenselijke opgave. 
En toch, het is van eeuwig leven. 
Ach God, waar moet ik anders heen? 
 
U drijft me op onbegane wegen, 
buiten bereik van iedereen,  
niet met de wind mee, maar er tegen.  
Uw wil komt altijd ongelegen. 
Maar God, waar moet ik anders heen? 
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Evangelielezing HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 
In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van 
de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de 
Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede 
zij u. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer 
zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij 
gezonden heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen 
en zei: Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, 
dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet 
vergeven. 
 
Overdenking 
 
Muziek: Heilig Heilig, Fr. Schubert  
 
Geloofsbelijdenis  samen bidden 
Ik geloof in de God van het leven, 
die vreugde vindt in elk mensenkind, 
die als een herder zoekt 
totdat hij het verlorene heeft gevonden, 
die zorgzaam is als een ouder, 
die oog heeft voor het kleinste 
en zijn kinderen niet in de steek laat. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, Gods zoon, 
die mij laat zien, in zijn betrokkenheid om mensen,  
waar God te vinden is. 
Te vinden; daar waar liefde en goedheid is. 
Daar waar mensen zich bekommeren om mensen. 
 
Ik geloof in de Geest van God 
die zich op de meest onverwachte momenten openbaart 
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in vreugde en verdriet van mensen 
die meeleven met een nieuw begin, een nieuwe wereld, 
met hervonden kansen van hen en anderen. 
Ik laat het toe dat die Geest zich ook in mij openbaart. 
 
Ik geloof in de gemeenschap 
die ontstaat in mensen  
die het zoeken niet moe worden, 
die beseffen dat niemand volmaakt is 
die het samen op weg zijn samen vieren, 
in dankbaarheid aan de God van het leven.  
Amen 
 
Bidden wij samen: 
KOM SCHEPPER, GEEST, VERNIEUW ONS 
Voor wie zoeken de taal van de ander te spreken, 
in onderwijs en zorg, 
voor wie uw liefde durven vertalen in hun omgang met mensen, 
voor wie zich niet laten leiden door het voor de hand liggende 
eigen belang, maar door uw visioen van vrede. 
 
Voorbeden 
……………. 
……………. 
 
Afsluitend bidden wij samen:  
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
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Wees Gegroet 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God,  
Bid voor ons zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Vredeswens 
Houd ons gaande God, door uw Woord, 
ons gegeven als brood om van te leven. 
Leer ons, ons leven te delen, 
elkaars honger naar vrede te voeden, 
elkaar te doordringen met uw liefdesadem. 
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien 
tot één gemeenschap, uw volk op aarde. 
Die vrede van de Heer zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een teken van die vrede. 
 
Collecte en mededelingen 
 
Slotgebed 
Laat mij Heer, door de kracht van uw Geest 
elke dag een wonder verrichten, 
een klein wonder van liefde, dat telkens 
iemand zal verblijden en verlichten. 
Een wonder dat weer hoop schenkt en moed. 
Ja, zelfs harten van steen verwarmen doet. 
Geef mij de kracht om samen te bouwen 
aan een wereld vol vrede, liefde en vertrouwen. 
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Wegzending en zegen 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
bij alles wat ons te doen staat, 
bij alles wat we beleven mogen 
bij alles wat ons overkomt....... 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
in het leven dat we samen delen 
zo kwetsbaar als het is....... 
 
Mogen wij voor elkaar een echte zegen zijn, 
dan zal God ons zegenen in Zijn Naam, 
de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
Slotlied:  
Deze dag, je verwacht, in dit uur 
nieuw begin, met een naam en met vuur. 
Want je weet het en je ziet het: veel mensen zijn gewond, 
onverstaanbaar heel de wereld rond. 
 
Refrein: 
Wat ben jij en wat zijn zij, van heel ver elkaar nabij. 
Bidt de geest in hoop en vrees, aarde zal vol vrede zijn. 
 
Deze dag, als het mag, in een droom. 
Alleman in een tuin bij de boom. 
Want je weet het, eens komt het, een nieuwe ademtocht 
door de mens al eeuwenlang gezocht. Refrein: 
 

Deze dag, even stil voor de storm. 
Vraag elkaar naar het hoe en waarom. 
Want je weet het, je voelt het, waar liefde wordt gedaan, 
een nieuwe stad van mensen zal ontstaan. Refrein: 
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Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  

Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  
bij de eerstvolgende viering op zondag 7 juli 10.00 uur.  
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