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HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 
 
Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is: 
 
 

 
 

 
 

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. 
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Welkom 
 
Openingszang GvL 541 Wat altijd is geweest 
 
Samen 
God, Vader van alle mensen, 
wij zijn hier samen 
om te bidden om nieuwe geestkracht, 
om een nieuw elan,  
herwonnen hartstocht voor gerechtigheid. 
Kom dan,  
Geest van God,  
geest van profeten 
en blaas ons bijeen tot mensen in vrede. 
Dat vragen wij u voor vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven zijn. 
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  
 
GvL 211 Kyrielitanie 
 
Bidden we samen voor we gaan horen uit de H. Schrift 
Goede God, 
Gij zaait Uw woord 
in onze wereld en 
zoekt daar goede grond voor, 
zodat Uw waarheid 
er ontkiemen kan. 
Maak ons voor Uw woord ontvankelijk 
zodat wij verstaan 
wat U van ons wilt. Amen. 
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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 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 
Cappadocië, 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. 
 

 
 
Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Korinthe, 12, 3b-7, 12-13. 
Broeders en zusters,  
Niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij door de heilige Geest. 
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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 menselijke lichaam vormt met 
zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, 
maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met Christus. Wij 
allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht 
van één en dezelfde Geest door het doopsel één enkel Lichaam 
geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest. 
 
GvL 483 Kom Schepper Geest dal tot ons neer 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
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. 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. 

 
Overweging 
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Ubi Caritas Ola Gjeilo  
https://www.youtube.com/watch?v=JnfJL-fFMbU 

 
Ubi caritas et amor,  
Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor. 
Exultemus, et in ipso iucundemur. 
 
Timeamus, et amemus Deum 
vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

Waar vriendschap heerst en 
liefde, daar is God. 
Christus' liefde heeft ons tot 
eenheid gebracht. 
Laat ons juichen en blij zijn in 
Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de 
God die leeft. 
En van harte goed zijn met elkaar. 

 

 
 
 
Geloofsbelijdenis 
V. Ik geloof in de God van het Verbond, 
 die trouw blijft door alles heen. 
A. Die ook mij opvangt als ik dreig te vallen, 
 en mij een hand toesteekt als ik ben  verdwaald. 
V. Ik geloof in Jezus, 
 die geleefd heeft en gestorven is, 
 verbonden met God. 
A. Hij heeft dat Oude Verbond hernieuwd; 
 Brood en Wijn zijn daarvan een blijvend teken. 
V. Ik geloof in de Geest, 
 de kracht van God in mensen, 
 het meest zichtbaar in Jezus. 
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A. Zij waakt en beschermt 
 en werkt in wie zij wil. 
 Zij is en maakt vrij! 
V. Ik geloof in de gemeenschap  
 van christenen, 
 allen die getekend met het kruis 
 samen proberen kerk te zijn. 
A. Telkens waar en wanneer 
 wij in Christus’ naam samen komen, 
 is Hij in ons midden, 
 om ons te bemoedigen en te inspireren. 
V. Ik geloof in de eeuwigheid, 
 in leven dat voorbijgaat aan onze dood. 
A. Licht dat niet dooft, 
 maar dwars door de duisternis heen 
 stralen zal, meer dan ooit. 
 Van wat ik geloof, wil ik teken zijn. Amen. 
 
Voorbeden 
We bidden dat we aanstekelijk mogen blijven, 
woorden van bemoediging spreken 
en medemensen weer enthousiast maken 
om in beweging te komen 
en te getuigen van de vriendschap  
die leeft in hun hart 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
We willen bidden voor alle mensen 
die een periode van duisternis in hun leven ervaren 
dat ze door een luisterend oor, een helpende hand, 
weer een vlammetje van hoop ontdekken 
en net als de apostelen niet meer bang zijn 
maar vol van vertrouwen naar buiten gaan 
om te leven vanuit Gods Geest. 
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Als alles duister is  
 
We bidden voor kinderen, jonge mensen 
dat ze het geloof in hun mogelijkheden niet verliezen 
ook al lijkt het soms niet te lukken 
maar volhardend voortbouwen aan het realiseren van hun 
levensdoel. Dat zij in hun leven de gaven van de Geest mogen 
voelen en uitdragen 
Als alles duister is 
 
We bidden voor hen die zich inzetten 
om de Blijde Boodschap verder uit te dragen, 
dat zij de steun en waardering mogen ervaren 
van enthousiaste medechristenen 
om blijvend en vol begeestering  
te getuigen van Gods geest in deze wereld 
Als alles duister is 
 
Bidden wij voor de intenties van deze viering………….. 
Als alles duister is 
 
U bent het Licht in onze wereld, God,  
U bent de olie waardoor onze lamp brandend blijft. 
Blijf daarom bij ons, ook in moeilijke tijden, 
Help ons, en bemoedig ons, door Uw Geest, 
vandaag en alle dagen van ons leven 
Als alles duister is 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
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, 
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maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
 
Collecte en mededelingen 
 
Slotgebed samen 
 God, Vader van alle mensen, 
verbonden met U en met elkaar 
mochten wij dit Pinksterfeest vieren. 
Laat ons bezield blijven door Uw Geest.  
Help ons het Woord van God 
in deze tijd te beluisteren en te verstaan. 
Geest van God, 
geef ons elke dag opnieuw, 
een kleine vonk van Uw vuur, 
om te doen wat U van ons vraagt, 
vandaag en al de dagen van ons leven. 
Amen. 
 
Zegen 
 
GvL 474 Ik zal niet rusten. 
 

 
 


