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Ontvang de heilige Geest 
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 
Handelingen 2, 3-4a 
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♫ Openingslied:  Kom Schepper Geest 
Kom schepper Geest, daal tot ons neer, 
houd Gij bij ons uw intocht, Heer: 
vervul het hart dat U verbeidt 
met hemelse barmhartigheid. 
 

Gij zijt de gave Gods, gij zijt 
de grote trooster in de tijd 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 

Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 

Verlos ons als de vijand woedt, 
geef, Heer de vrede ons voorgoed. 
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 

Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in den hogen troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
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 Inleiding 
Welkom u allen op het pinksterfeest. 
Vandaag wordt het paasfeest voltooid. 
De Heer is opgestaan 
en geeft ons door zijn heilige Geest 
de kracht om zelf ook op te staan 
en in navolging van onze verrezen Heer 
vruchten voort te brengen 
van liefde, vrede en geduld. 
Moge deze eucharistieviering 
de gave van de Geest in ons allen versterken. 

 
Schuldbelijdenis 
 
♫Lofzang: Dit is de dag 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam 
en Hem in waarheid aanbidden. 
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 Openingsgebed 
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 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... 
 

 De eerste lezing is uit de handelingen der apostelen, 2, 1-
11 
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Het eerste Pinksteren: de leerlingen vertolken wat de Geest 
hun ingeeft en allen verstaan hen, ieder in zijn eigen taal. 
L.: 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 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.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
  Antwoordpsalm: Ps. 104, 1ab. 24ac. 29bc.-30. 31. 34 
L.:  Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,  

wat zijt Gij groot, Heer mijn God. 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,  
de aarde is vol van uw schepsels. 
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A.:  Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan 
maakt Gij Uw schepping weer nieuw. 

 
L.:  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. 

A.:  Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan 
maakt Gij Uw schepping weer nieuw. 

 
L.: 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.  

 
  De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige 
apostel Paulus aan de Galaten, 5, 16-25. 
Tegenover een reeks uitingen van zelfzucht stelt Paulus de 
vruchten van de Geest. 
L.: Broeders en zusters, leeft naar de Geest, dan zult ge niet 
uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, 
strijdt met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de 
Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met 
elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen 
doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet 
onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg:  
ontucht, onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, 
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haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, 
partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen 
en zo meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder 
gewaarschuwd heb: 
wie zich zo misdragen zullen het koninkrijk van God nooit 
erven. De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en 
ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te 
maken. En zij die bij Jezus Christus horen, hebben hun 
zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. 
Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de 
Geest. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫ Tussenlied: Geest die vuur en liefde zijt 
Geest die vuur en liefde zijt, 
Geest die leeft van eeuwigheid, 
voortkomt van de Zoon en Vader, 
leid, o Heer, ons altijd nader 
door uw liefde, door uw licht, 
tot uw heilig aangezicht. 
 
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. 
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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. 
 
   Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes, 15, 26-27; 16, 12-15 
 De Geest zal alles doen begrijpen wat Jezus geleerd 
heeft. Hij geeft kracht om vrijmoedig te getuigen.  
 
V.: 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. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij 
ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.” 
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God 
 
Acclamatie 
 
Overweging  Geloofsbelijdenis 
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Voorbede 
De heilige Geest wordt ons toevertrouwd. Openen 
wij ons hart voor Hem en leggen wij onze gebeden 
en noden voor aan God. 
 
Voor de kerk op dit pinksterfeest: 
dat christenen wereldwijd bijeen enthousiast mogen 
blijven in leven en geloven tot opbouw van uw Rijk van 
liefde in de kracht van uw Geest. Laat ons bidden. 
 
Voor onszelf hier bijeen in deze pinksterviering: dat de 
heilige Geest ruimte mag krijgen in ieder van ons; dat 
wij door de liefdevolle kracht van uw heilige Geest ons 
thuis mogen voelen in Kerk en samenleving.  
Laat ons bidden. 
 
Voor iedereen die eropuit trekt in de kracht van het 
Evangelie, als missionaris en missionaire werkers: 
dat zij geïnspireerd door uw heilige Geest 
en ondersteund door ons gebed en onze gaven 
zich mogen blijven inzetten voor kwetsbare medemensen. 
Laat ons bidden. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap... 
 
Almachtige eeuwige God, Gij schenkt aan uw Kerk de 
heilige Geest als Helper en Trooster. Wij bidden U: dat wij 
mogen leven volgens die Geest en altijd weer zijn 
vertroosting ondervinden. Door Christus onze Heer. Amen. 
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Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht wordt 
de collecte gehouden. ... 
 
Tafellied: Neem dit brood 
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt. 
Neem dit brood en verdeel het tot Hij komt. 
Het bereidt een nieuw verbond 
voor wie eet met hart en mond, 
Neem dit brood en leef tot Hij komt. 
 
Neem de wijn en verdeel die tot Hij komt. 
Neem de wijn om te drinken tot Hij komt 
Het geeft deel aan ’n nieuw verbond 
aan wie drinkt met hart en mond. 
Neem de wijn en leef tot Hij komt. 
 
Zalig  zij, die bereid zijn als Hij komt. 
Zalig zij, die geloven dat Hij komt. 
Want wie eet en drinkt met Hem 
eet en drinkt een nieuw verbond. 
Er op bouwend dat Hij eens komt. 
 
 Gebed over de gaven 
God, ieder woord en elk gebaar is ontoereikend 
om het verlangen uit te drukken 
dat vandaag in ons leeft. 
Zend uw Geest die alles in allen vervult. 
Voltooi wat in ons nog onvolkomen is 
en verander wat zwak is. Door Christus onze Heer. 
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 Prefatie 

De Heer zal bij u zijn. 
 De Heer zal u bewaren. 
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 het zelfde 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... 
 
  Eucharistisch gebed 
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V.: 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, 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. 
 

Al.: 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. 
 

V.: Zo bidden wij U met Maria, altijd maagd, die bij U 
verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en 
onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en 
bloedgetuigen Petrus en Paulus, Andreas, (Jakobus, Johannes; 
met Tomas, Jakobus, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Simon 
en Taddeüs; met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met 
Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogonus, met 
Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus,) en met al uw 
heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: 
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wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht 
(door Christus onze Heer. Amen). 
 

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. ( 
door Christus onze Heer. Amen). 
 

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. 
 

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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
Al.: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
V.: 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 ongebroken, vlekkeloze Lam, dit brood van eeuwig 
leven, en deze beker doe onze redding is in eeuwigheid. 
 
Al.: 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. 
 
V.: 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. ( Door Christus, onze 
Heer. Amen) 
 
Al.: 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. (Door Christus, onze Heer. Amen).  
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V.: 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, ( Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, 
Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en 
Anastasia), 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. 
 

Al. 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. 
 
V. Bidden wij tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader 
Al.: 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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en 
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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♫ Vredeswens 
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. 
 

V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
♫Communielied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 
Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 Slotgebed 
Heer, uw Geest heeft de apostelen bevestigd 
om de zending voort te zetten van uw Zoon, 
en overal op aarde zijn boodschap te verkondigen. 
Zend uw Geest ook over ons: 
beziel deze gemeenschap met ijver en geestdrift 
om waar ter wereld ook te getuigen van de grote daden die 
Gij hebt verricht. Door Christus onze Heer. 
 
Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
Pr God, Vader van alle licht, 
die op deze dag de leerlingen heeft verlicht door de 
uitstorting van de Geest, de Trooster, moge u de vreugde van 
zijn zegen schenken en de gaven van die Geest in overvloed. 
A Amen 
 
Pr Moge het wonderbaar vuur 
dat boven de apostelen is verschenen 
uw hart volkomen zuiveren van alle kwaad 
en u verlichten met zijn helder licht. 
A Amen 
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Pr En moge Hij, die de mensen van verschillende talen 
één heeft gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof, 
u de kracht geven om in dit geloof te volharden 
en zo uw hoop doen overgaan 
in de aanschouwing van Gods liefde. A Amen 
Pr Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  
A Amen 
 
Wegzending 
Pr Gaat in vrede heen, alleluja, alleluja. 
A God zij dank gebracht, alleluja, alleluja. 
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♫Slotlied: De Geest des Heren 
 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie 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 een 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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