Gebedsviering zondag 20 mei 2018
Pinksteren

Thema: Zet elkaar in vuur en vlam
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Vooraf: instrumentaal
.
Begroeting
Moge God hier aanwezig zijn
als scheppende en herscheppende geestkracht
nu wij hier bijeen zijn
in de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest.
Openingslied: Het lied van vandaag en morgen.(GVL
nummer 541 blz 600)
Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande,
Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en
komt en zegt: Ik ben uw Vader.
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt
Hij de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons
gemaakt, zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
Als alles is volbracht, zal Hij voor ons een stad
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van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar,
een taal van hoop en vrede.
Openingswoord:
Als er ergens iets te doen is geweest en je komt thuis, is de
eerste vraag: Was er veel volk? Het aantal bepaalt of iets
geslaagd is.
Hoe hoger de kijkcijfers, hoe beter het programma.
Hoe groter de winkelketen, hoe beter.
Getallen bepalen het slagen van een staking, een demonstratie
of stille tocht.
Het aantal bepaalt het succes,
In de kerk is dat ook dikwijls zo.
Als er iets te doen is geweest is de eerste vraag was er veel
volk?
Ze vragen zelden was het een mooie dienst, zong het koor
goed of was het een goede preek?
Mij vragen ze nogal eens: met hoevelen zijn jullie in de
Theresiagemeenschap?
“Met hoevelen zijn jullie nog”?
Dat woordje ‘nog’ doet de deur dicht.
Nog erger: met hoevelen zijn jullie nog onder de vijftig?
En vragen ze: waren er ook nog die niet grijs waren?
Allemaal maatstaven uit de consumptiemaatschappij.
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Omdat we naar alle kanten slinken en verouderen, komt de
gedachte op dat we een soort sterfhuis zijn geworden.
Maar het getal is niet de maatstaf. Het is niet: wie het aantal
heeft, heeft de toekomst.
Het is: wie de Geest heeft, heeft de toekomst.
Met Pinksteren hebben we gehoord, dat de Geest niet vaardig
werd in de massa, maar in het kleine groepje, wat benauwd
bijeen.
De kerk in onze tijd kan niets met massa-mensen.
Ze vraagt om begeesterde mensen.
En dat werkt. Je ziet het gebeuren: Hoe minder priesters, hoe
meer begeesterde vrijwilligers.
Niet: was er veel volk? Maar: was er veel ‘spirit’?
Gebed om Geestkracht
Ik mag op adem komen,
afkicken van het piekeren,
de schade aan mezelf laten herstellen,
thuiskomen bij de Heer,
zijn wonderen van liefde ontdekken.
Ongeziene God, Vader en Moeder,
vernieuw in mij
de kunst om geduldig te wachten,
de openheid om wonderen toe te laten,
de eenvoud om oprecht te erkennen
dat Gij mij draagt.
V. Moge de levende God zijn levengevende Geest blazen
over alles wat in ons verdord en weggekwijnd is
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zodat wij weer voluit tot leven komen.
Amen. (Ezechiel 37, 9)
Lied: De heilige Geest (GVL nummer 589 blz 664)
Bezinning
Grote Geest
ik hoor je stem in de wind
en je adem geeft leven
aan de hele wereld, luister naar mij.
Ik ben maar klein en zwak.
Ik heb jouw kracht nodig en jouw wijsheid.
Laat me toe dat ik wandel in je schoonheid
en dat mijn ogen gevestigd blijven
op de rode en paarse vlammen
van de ondergaande zon.
Geef aan mijn handen
respect voor de dingen
die jij voor mij hebt geschapen,
en geef aan mijn oren
een grotere gevoeligheid
voor de klank van je stem...
Grote Geest
van de schepping
zend mij de warmte van je zuidenwind
die me tot rust brengt.
Beur mij op en koester mij
als ik moe ben en kil.
Omhels me zoals de zachte bries
de bladeren van de bomen streelt,
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en zoals jij die schenkt aan de hele aarde,
schenk ook aan mij jouw warme adem
die me stimuleert om dichter bij jou te komen
en bij jouw warmte...
Grote Geest
til me op tot bij jou
dat mijn hart je mag aanbidden
en bij jou komen in jouw heerlijkheid.
Verstilling
Gebed
Kom, Heilige Geest,
en daal als een vuur over onze wereld,
dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan,
dat wij warmte aanreiken aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aanvuren.
Geest van God,
waai als windkracht over ons leven,
herschep ons wanneer we moedeloos zijn en
angst onze toekomstverwachting verduistert.
Geest van God,
beziel ons opdat uw liefde ons hart loutert.
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen, 2, 1-11.
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op
dezelfde plaats.
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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.
Psalm. 104, 1ab, 24ac, 29bc-30, 31, 34.
A: 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.
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Hoeveel 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….

A: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
2e Lezing: Pinksteren
Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen
in gedachten bij hem
die ze vereerden, bovenmate bewonderden,
wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.
Ze hebben over hem gepraat,
natuurlijk, waarover anders
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
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Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft
onder mensen met zo'n gemeenschappelijk verdriet.
Ze waren vól van hem.
En dat is het hele verhaal
van de tongen en de talen.
Ze waren vól van hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.
En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur,
Pinksteren.
Tussenzang: Ik zal er zijn
Als je eenzaam bent en in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan
Als een vriend zal ik je dragen,
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn
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Wees niet bang voor de stilte om je heen,
wees niet bang ik laat je nooit alleen
Als een vriend wil ik je dragen
Alle dagen, ik zal er zijn
Drukt de hele wereld op je schouders
En spoken zorgen door je hoofd,
is er niemand die je kunt vertrouwen
die van je houdt en die echt in jou geloofd
Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn
Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten, ik zal er zijn.
Als een vriend zal ik je dragen
alle dagen, ik zal er zijn.
'k zal je dragen, Ik zal er zijn.
Evangelie; Johannes, 20, 19-23
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.
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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.
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (GVL nummer
483 blz 523 couplet 1,2,3)
Overweging
Pinksteren is een beetje een ongrijpbaar feest, zeker als we
het naast de andere kerkelijke feestdagen plaatsen.
Kerstmis is heel concreet: er wordt een kindje geboren in een
stal.
Heel concreet en gedetailleerd kunnen we mee-ervaren wat er
toen is gebeurd, daar in dat kleine plaatsje Bethlehem.
De goede week is ook vrij reëel te ondergaan.
We zagen dat in de manifestatie: The passion, maar ook in de
diverse Jezus-films die er in de geschiedenis zijn gemaakt.
Een man die opgepakt en veroordeeld wordt en daarna aan
het kruis hangt.
We kunnen ons dat levendig voorstellen.
Het komt al anders te liggen als we over Pasen spreken, de
verrijzenis van Jezus.
We hebben dan wel beelden van een grot met een grote steen
ervoor, mensen die heen en weer lopen omdat ze niet kunnen
geloven wat er is gebeurd.
Een leeg graf is heel concreet, maar ook heel ongrijpbaar en
onbegrijpelijk.
Dan, met Hemelvaart, is het al behoorlijk vaag.
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Jezus, die voor de laatste keer in hun midden is, stijgt op naar
de Vader.
Ja, we zien dan de voetstappen van Jezus nog in de
rotsbodem en we zien Jezus, oneerbiedig gezegd, zweven in
de lucht en verdwijnen achter de wolken.
Met Pinksteren is het dan helemaal compleet.
Dan hebben we nauwelijks meer beelden van wat er gebeurt.
Ja, we zien Petrus de ramen en deuren open gooien en we
horen hem de blijde boodschap verkondigen.
Maar hoe het nou precies zit met die Heilige Geest, dat blijft
verborgen achter de woorden, dat is totaal ongrijpbaar.
En dat is maar goed ook, want de Geest is niet te grijpen, niet
in woorden te vatten.
En toch, als we er eventjes bij stilstaan, is het niet zo
moeilijk.
Mensen raken dagelijks, ook in het hier en nu, enthousiast,
begeesterd, door bepaalde ideeën.
Duizenden mensen zijn op weg naar de top van de grote Alpe
D’Huez, om er te fietsen, om er geld mee op te halen voor de
bestrijding van kanker.
Dat is toch duidelijk de werking de werking van de geest.
Je hoort iets, je ervaart iets en je wordt geraakt door wat
andere mensen doen.
Je raakt enthousiast over wat ze vertellen.
Je wordt in vuur en vlam gezet.
We hoeven niet allemaal de fiets te pakken om tegen die berg
op te rijden.
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We kunnen heel gewoon in het dagelijks leven handelen in de
geest van God, zoals Hij het bedoeld heeft, en nog bedoelt.
Niet onverschilligheid heeft de boventoon, maar de
betrokkenheid op elkaar, de verbondenheid.
Daarom is het feest van Pinksteren ook de verjaardag van de
kerk, de verjaardag van de gelovige gemeenschap.
Op die eerste Pinksterdag , toen de leerlingen ramen en
deuren opengooiden en eindelijk van zich lieten horen,
ontstond er een gemeenschap, zoals we die nu nog kennen:
namelijk een geloofsgemeenschap rond Jezus Christus.
Die eerste christenen – en we kunnen het nalezen – hadden
als ideaal om regelmatig bij elkaar te komen; samen braken
ze het brood en deelden het onder elkaar.
Ze verkochten hun bezittingen en deelden de opbrengst met
elkaar.
Elke dag kwamen ze in de tempel en prezen God.
Vertaald naar deze tijd en onze cultuur ziet dat er bijna nog
steeds zo uit.
Christenen anno 2018 komen nog steeds bij elkaar om brood
te breken en te delen, maar ook binnen ons eigen leven.
We delen van wat we hebben uit aan anderen die het minder
hebben.
We zijn betrokken op elkaar en voelen ons verbonden met de
ander.
Dat is werkelijk een geloofsgemeenschap, namelijk waar
mensen op elkaar kunnen rekenen, waar het eigen belang kan
wijken voor wat de gemeenschap nodig heeft, waar de ander
om vraagt.
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Dan leven we in de geest van Jezus Christus, die ons zal
inspireren en motiveren om ons te blijven inzetten voor de
gemeenschap.
Niet onverschillig de schouders ophalen met de woorden: dat
gaat mij niet aan.
Het gaat ons allemaal aan wanneer mensen uit onze
gemeenschap die aandacht vragen.
Daar kunnen wij in de geest van God leven en leven geven:
we kunnen blinden weer laten zien, doven weer laten horen,
lammen weer laten lopen.
We kunnen hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken,
gevangen bezoeken en zieken verzorgen.
Dat is de kernboodschap van Jezus: deel je leven met elkaar.
Want waarin herkennen wij elkaar?
Het leven delen: brood breken en delen.
Alles overziend is Pinksteren toch niet zo’n vaag feest.
Misschien is het zelfs wel het meest concrete feest omdat het
een beroep op ons zelf doet.
We kunnen niet vrijblijvend aan de kant blijven staan.
We worden opgeroepen tot handelen, tot daadkracht.
De vraag die dan blijft hangen op dit concrete feest is dan:
hoe betrokken ben ik op mijn eigen (geloofs) gemeenschap?
Veni creator spiritus (Taize)
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bidden.... rond de zevenarmige kandelaar
De Geest is overal om ons heen.
Openen wij ons hart voor Hem en bidden we.
* Dank U goede Geest, want wij hebben wijsheid nodig
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die wij gekregen
hebben.
* Dank U goede Geest, want wij hebben uw inzicht nodig
om in te zien dat wij allen verschillend zijn.
* Dank U goede Geest, want wij hebben uw raad nodig
om anderen te kunnen helpen.
* Dank U goede Geest, want wij hebben uw kennis nodig
om te weten wat goed en kwaad is.
* Dank U goede Geest, want wij hebben uw eerbied nodig
om iedere medemens te respecteren.
* Dank U goede Geest, want wij hebben uw geloof nodig
om gelukkige christenen te zijn.
* Dank U, goede Geest want wij hebben uw liefde nodig
om ons te laten omvormen tot fijne en warme mensen in een
soms harde en koude wereld.
Kom Schepper Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
ontsteek in hen het vuur van uw liefde en maak alles nieuw.
Amen
Verstilling
Voorbede
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Laten we bidden om Gods Geestkracht voor zovelen onder
ons die een tweede adem nodig hebben.
Voor hen die veel van hun levenskracht verloren:
omdat ze een rouwproces door maken,
omdat ze gekweld worden door wroeging en
schuldgevoelens,
omdat ze een burn-out, een chronisch vermoeidheid of een
depressie doormaken…
Laat ons zingend bidden…
A: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar (2x)
Voor hen die opnieuw willen beginnen:
zij die na een gebroken relatie terug bij iemand leren
thuiskomen,
zij die na een ziekte- en revalidatieproces weer hun leven
opbouwen,
zij die na een diepe teleurstelling in de kerk de draad van het
geloof weer proberen op te nemen…
Laat ons zingend bidden…
A: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar (2x)
Voor hen die mensen weten te begeesteren:
ouders die het beste in hun kinderen bevestigen,
therapeuten die cliënten helpen om levenskracht en
vertrouwen terug te vinden,
verantwoordelijken die hun werknemers weten te motiveren,
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gelovigen die met hun getuigend leven het geloof bij anderen
aanwakkeren…
Laat ons zingend bidden…
A: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar (2x)
Voor onze Kerk die vandaag duidelijk een nieuwe adem
nodig heeft;
voor ons ziekenhuis waar mensen met hart en ziel komen
werken, voor alle patiënten en hun familie, dat ze hier een
goede en bemoedigende geest mogen ervaren ….
Laat ons zingend bidden…
A: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar (2x)

Intenties/Gedachteniskaars
Wij denken aan onze overledenen.
Wij denken aan allen van wie we afscheid moesten nemen en
die we nog altijd missen.
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof
dat we over de dood heen in liefde met elkaar verbonden
blijven.
Verstilling.
Intenties…
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Kom Heilige Geest, stort uw Geest uit over ieder van ons en
doe ons als nieuwe mensen in het leven staan, door Jezus
Christus onze Heer. Amen.
Onze Vader/wees gegroet
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
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
Waar liefde woont is geen angst.
Waar vrede heerst is geen tweespalt.
Deze liefde en vrede
kunnen wij elkaar geven
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als we ons door God laten aanspreken
en leven in de Geest van het evangelie.
Alleen het brood dat we samen delen, voedt.
Alleen het water, dat we samen drinken,
lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren,
brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden,
zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die we zelf maken,
wordt wereldwijd.
Die vrede in Gods naam wensen wij elkaar toe.
Collecte
Collectelied: Geest die vuur en liefde zijt (GVL nummer
442 blz 458)
Mededelingen
Bezinning
Bang en rillend, dicht bijeen
het leven, zo koud en vijandig
Sluit toch de deuren! Haal op die bruggen!
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Laten we ons verschansen achter
hoge, dikke muren…
En dan komt Gij, God,
niet in een storm of een bulderende orkaan
maar vederlicht en vlinderzacht
Hoor! Luister!
Engelengeruis
vurige vlammen
brandende harten
stralende geesten
wakkere zielen
stromende woorden
Gij gloeit onze angsten voorbij
We gooien onze ramen open,
we gooien onze deuren open,
we gooien onze armen open
voor de wereld, uw wereld
voor de mensen, uw mensen
Kom, O Geest vol leven
en bewoon ons hele wezen.
Verstilling
Slotgebed
God, altijd weer gebeurt het
dat mensen elkaars taal verstaan
als Gij hen bezielt met uw Geest.
Zend uw Geest over ons, over uw kerk in deze dagen
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en vul onze machteloze gedachten met uw inspiratie.
Vuur ons aan en doe ons leven
Schep nieuwe perspectieven waarin we verder kunnen
groeien
tot de mens zoals Gij ons ten diepste hebt bedoeld;
en zegen ons allen hier bijeen
met uw liefde, Vader,
met de warme aandacht van Jezus, uw Zoon
en met de begeestering van uw heilige Geest.
Amen.
Zegenbede
Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.
Geest van God,
inspireer ons
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tot juiste woorden,
tot creatief handelen.
Geest van God
inspireer ons
tot waarachtig spreken,
tot werkelijke daden
vandaag en alle dagen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Amen
Slotlied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is de bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt? Wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.
De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper, Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.
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De Theresiagemeenschap wenst u fijne Pinksterdagen!
De volgende Gebedsviering is op zondag 17 juni om 10.00 uur.
Voor meer info: www.theresiagemeenschapborne.nl
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