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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied PINKSTERLIED

2.

De woorden, tot de rand gevuld,
spreken zich uit, zo wordt onthuld
een nieuw refrein, een oud verhaal,
een rondedans in tong en taal.

3.

Het vuur van wat eens is beloofd
staat als een vlam op ieders hoofd,
in alle talen wordt verteld:
de liefde wint voorgoed het veld.

4.

Zij ademen een nieuwe naam,
die geestdrift raakt ons allen aan,
met vergezichten eeuwigheid
binnen de grenzen van de tijd.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
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De goede Boodschap verspreidt zich als een lopend
vuurtje. Mensen raken in vuur en vlam
door het levensverhaal van Jezus, de Christus.
Dat gebeurde toen, dat gebeurt nu.
We vieren, elk jaar weer, het pinksterfeest
om ons er onder andere te herinneren
aan het enthousiasme van het begin.
Het feest wil ons bemoedigen:
blijf vertrouwen op de Geest, laat je steeds weer aanvuren,
de gemeenschap van mensen rondom de Levende
kan een belangrijke en dynamische rol vervullen,
ook in onze tijd, in onze maatschappij.
Schuldbelijdenis
P.

Als ook wij, ondanks al onze beperkingen,
vandaag geroepen worden om als leerlingen van Jezus
in woord en daad vurig te getuigen van ons geloof,
dan durven wij aan onze barmhartige God met vertrouwen
ook vergeving te vragen voor al onze fouten.

P.

Heer, die in deze wereld zijt gekomen
om de liefde van de Vader te openbaren
en ons het leven te brengen,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

A.
P.
A.
P.
A.

Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden
om ons tot God te brengen,
ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen
en de schepping weer nieuw maakt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
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P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Heer ontferm U

Eer aan God DEO GRATIAS

Gebed
Eeuwige, altijd aanwezige God,
vandaag voltooit Gij het paasmysterie van uw Zoon.
Gij zendt uw Pinkstergeest over uw kerk
en leert uw gelovigen de taal te verstaan van uw liefde.
Laat ons verademen in uw Geest,
het goede smaken door zijn wijsheid
en vreugde vinden in zijn vertroosting.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst

4
in de eenheid van de heilige Geest, God,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
Vuur wil Hij ons schenken
zoals dit over de mensen van het eerste uur is gekomen,
een nieuwe taal van verbondenheid wil Hij ons laten
spreken, geest moet krachtig worden onder ons.
Daartoe roept de goede God ons bijeen.
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 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,
naar gelang 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 allen 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 Mesopotámië,
van Judéa en Kappadócië, van Pontus en Asia, van Frygië
en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyréne, de
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Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten,
Kreténzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal
spreken van Gods grote daden."
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie (TAIZÉ 127)
I am sure, I shall see the goodness of the Lord,
in the land of the living.
Yes, I shall see the goodness of our God,
hold firm, trust in the Lord.
Ik ben er van overtuigd,
dat ik het goede van de Heer zal zien,
in het land van de levende.
Houdt moed, vertrouw op de Heer.
Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen
(8,8-17)
Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God
niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door
de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de
Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet
toe.
Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde
de dood gewijd, maar uw geest lééft, dank zij de
gerechtigheid. En als de Geest van God die Jezus van de
doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus
Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.
Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar
niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.
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Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven,
Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht
versterft zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de
Geest van God zijn kinderen van God.
De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van
slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen.
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons
doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’
De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn
dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God,
tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden,
om ook te delen in zijn verheerlijking.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Alleluia (Mis van Iona)

Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes 14, 15-16.23b-26
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper
geven om voor altijd bij u te blijven.
Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem
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komen en verblijf bij hem nemen.
"Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet;
het woord dat gij hoort is niet van Mij
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
"Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper,
de heilige Geest die de Vader in mijn Naam zal zenden,
Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen
wat Ik u gezegd heb."
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie HET WOORD VAN GOD
K.

Alleluja, Alleluja
Het woord van God als brood om te leven
aan ons gegeven door Jezus, sprekend God.

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

A.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
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Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.
P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald.

A.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

P.

Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

P.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

A.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

P.

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

A.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Voorbede (bij het aansteken van 7 kaarsen)
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P.

In vertrouwen op God, die ons blijft inspireren,
bidden wij om een goede Geest vol vuur.

L.

Goede Geest van God, geef ons wijsheid:
dat wij doen wat goed zal zijn
voor de mensen en de wereld.

L.

Geef ons een helder verstand,
om te zien hoe wij alles wat er is,
moeten gebruiken en ontwikkelen.

L.

Geef ons raad, als het moeilijk is
om vrede en gerechtigheid in onze wereld te brengen.

L.

Geef ons kracht om door te gaan met goed-doen,
ook als het lijkt of het niets uithaalt.

L.

Geef ons kennis om te zien
wat goed en wat slecht is voor ons en alle mensen
en laat ons steeds de juiste woorden vinden
om te bemoedigen en te troosten.

L.

Geef ons liefde en laat ons leven voor elkaar.

L.

Geef ons respect voor uw Woord,
voor Jezus en zijn idealen.
Laat zijn voorbeeld ons leven bepalen.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

God, kom met uw heilige Geest
en toon ons de weg ten goede.
Raak ons met het vuur van de liefde
en maak ons krachtig genoeg
om uw getuigen te zijn.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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DIENST VAN DE TAFEL

Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied EEN VOGEL, ZE BROEDT

2.

Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,
onbevroede krachten brengt zij aan het licht.

3.

Zij danst in het vuur, wie haar ziet verbaast zich.
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven,
niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.
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4.

Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste,
liefdesgave, hartenkreet en laatste zucht.
De sleutel ben jij, open ons de Schriften:
waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust.

Oproep tot gebed
P.

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.

A.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven
God, U zendt uw Geest en alles wordt nieuw.
U doet uit de aarde bronnen ontspringen
en U geeft voedsel voor al wat leeft.
Voed ons met het ware brood
en geef ons te drinken
uit de bron van levend water:
Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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P.

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 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:
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P.

Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus
Christus. Wij smeken U, door Hem die is uw Zoon en onze
Heer: dat Gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier,
die wij U aanbieden; dat Gij zult heiligen dit brood en deze
beker opdat zij ten goede komen aan heel de kerk,
die Gij geroepen hebt en uitverkoren, overal in deze wereld.
Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng
ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede.
Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van Rome,
paus Franciscus, onze paus, in eenheid met onze bisschop
Johannes, verenigd ook met allen die, oprecht en trouw, uw
woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen
overal in deze wereld.
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Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en
van alle mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof,
Gij weet dat zij U willen dienen. In naam van hen die U het
offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid,
in naam van allen smeken wij U: houd hen in leven
want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig,
Gij, eeuwige en waarachtige, levende God.
Wij danken U, dat Gij op deze dag tongen van vuur
gegeven hebt aan uw apostelen, dat Gij uw heilige Geest
gezonden hebt, en wij smeken U samen met Maria,
altijd maagd, die bij U is verheerlijkt, de moeder van Jezus
Christus onze Heer en God, met de heilige Jozef en met uw
apostelen en bloedgetuigen Petrus en Paulus, Andreas en
met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak
vragen wij: wees onze toevlucht, waar wij ook gaan,
wees onze kracht.
Neem deze gaven van ons aan, Heer God,
waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan U.
Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze
dienst, wij zijn met allen die in U geloven, uw volk, uw eigen
bezit, beschik over ons en voer ons van dag tot dag
naar uw vrede; dat wij niet eeuwig verloren gaan
maar bij uw uitverkorenen worden geteld.
Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker;
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven,
dat zij voor ons het Lichaam worden
en het Bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon.
Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn
handen heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft
naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven 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 ook, toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het
dankgebed, reikte hem over aan 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.
A.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

P.

Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van
Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is,
dat Hij is opgestegen naar de hemel.
Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt
geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd:
dit brood van eeuwig leven,
en deze beker die onze redding is in eeuwigheid.
Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt
aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van
Abraham die onze vader is, het heilig offer ook van brood
en wijn dat uw priester Melchisédek U heeft gebracht.
Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en
gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid;
wij bidden U: dat wij die de gemeenschap vieren van deze
tafel en delen in het Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed,
van U gezegend zullen zijn vol van genade.
Herinner U de namen Heer, van onze broeders en zusters
die ons in de dood zijn voorgegaan,
getekend met het geloof.
Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen,
in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land,
verlicht en vertroost.
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Wij zijn van U, met al ons kwaad; op uw barmhartigheid
hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw
heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen Johannes,
Stefanus, Mattias, Barnabas, en van al die anderen die
reeds door U verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij
verdienen, maar schenk ons vergeving
opdat wij mogen delen in hun geluk.
Door Jezus Christus onze Heer.
In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend,
in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven.
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:
A.

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.

P.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
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A.

Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
P.

Wij mensen moeten geholpen worden
willen we in een vrije en geheelde wereld leven.
Wanneer de goede Geest in ons midden woont
dan blijft de herinnering aan het visioen van vrede levend.
Bidden we daarom:

A

Heer Jezus, Gij draagt ons op om lief te hebben,
daartoe schept Gij ons de mogelijkheden
doordat uw Geest over ons wordt uitgestort, hier en nu.
Sterk ons in onze verantwoordelijkheid
voor dit gebod van U: vrede overal,
zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!
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Lam Gods (Uit de mis van Iona)
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Uitnodiging tot de communie
P.
A.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék, en ik zal gezond worden.

VUUR VAN DE ENIGE (S. Bellemakers)
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
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,
geen hemel die nog uitzicht biedt.
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?
Vuur van de Enige, spreek ons aan
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Is er een woord dat leven doet
helder als water, vrede te goed,
adem en hartslag, een nieuw gezicht
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht.
Enige vrede, zie ons aan
dat wij in jouw licht op mogen staan.
Gebed na de communie
God, U schenkt uw kerk gaven uit de hemel:
bewaar in haar de genade die U gegeven hebt.
Geef dat de heilige Geest die over ons is gekomen
zich steeds sterker in ons doet gevoelen,
en laat dit geestelijk voedsel ons ten goede komen
bij onze voortgang op de weg der verlossing.
Door Christus, onze Heer. Amen.
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SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zegen en zending
P.

A.
P.

Moge God ons vervullen
met alle blijdschap en hoop in het geloof.
Moge de vrede van Christus
vreugde brengen in ons hart.
Moge de heilige Geest
ons de rijkdom schenken van zijn gaven.
Amen.

A.

Zegene U de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.

P.
A.

Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja.
God zij dank gebracht, alleluja, alleluja.

Slotlied GEEST DIE VUUR EN LIEFDE ZIJT
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2.

Geest van wijsheid, Geest van raad,
aller dingen zuiv’re maat,
Trooster, die met wond’re krachten
bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil’ge ree.

3.

Geest, die waakzaam zijt en sterk
hoed het schip van Christus’ Kerk.
Stuur het tot aan ‘t zalig ende,
tot der tijden loop zich wende
van deez’ onbestendigheid,
in uw stralend’ eeuwigheid.
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De week van zaterdag 4 juni t/m vrijdag 10 juni 2022
VIERINGEN:
Zondag 1e Pinksterdag 10.00 uur: Eucharistieviering (Pater
Diego Pildain)
Maandag 2e Pinksterdag geen viering
Donderdag
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Vrijdag
09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)
Zondag
Dekker)

10.00 uur: Woord en Communieviering (Ps. Ans

GEBEDSINTENTIES:
Zondag 1e Pinksterdag 10.00 uur:
Om zegen over onze parochie; Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – van der
Vosse; Voor Agnes Maria Walraven; Voor Pastoor Johannes
Agterof; Voor Ben Berndsen; Voor de familie Sanders – d’
Hamecourt; Voor Ria Rood – van der Drift; Voor Lidy Vastenhout
- van Vessum; Jos van Engelen;
Donderdag 09.00 uur: Voor Tiny Westerveld;
Vrijdag

09.00 uur: Voor Harrie Jacobus Draijer;

ZIEKEN:Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
AGENDA:
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Bij het verlaten van het kerkgebouw
Is er gelegenheid voor de collecte

Geldig t/m 3 juli 2022
Hebt u geen los geld bij U ?
Scan dan bovenstaande QR-code voor de collecte

