
Neem gerust 
een kaars  

mee naar huis  
om het Pinkstervuur  

daar ook vorm te geven! 

Wil je graag via mail op de hoogte gehouden 
worden van een aantal activiteiten van onze  
geloofsgemeenschap,  
interessante initiatieven, … 
dan kan je gerust je mailadres  
bezorgen aan Lieve.  
Of haar een mailtje sturen: 
lieve.vandriessen@telenet.be. 

Dinsdag 26 mei zitten we graag samen  
met mensen die vanuit de eucharistieviering 
communie brengen bij zieken of ouderen  
thuis. Dat kunnen familieleden zijn, buren of  
bekenden. Deze avond willen we gedachten  
en ervaringen uitwisselen en nieuwe inspiratie  
krijgen. Als u één van die zorgdragers bent, 
vragen wij om na deze viering héél even  
vooraan te komen, zodat wij u een  
persoonlijke uitnodiging kunnen geven  
(als u deze nog niet gekregen hebt). 
 

Welkom dus dinsdag 26 mei om 20u00  
in de pastorij van Tereken. 

 

Christophe speelt van Georg Muffat (1653-1704):  

Toccata settima 

 
Inleiding 
Ze - de leerlingen - zitten met zijn allen samen, 
zoals mensen  na het afscheid van een geliefde,  
de uren doorbrengen in het sterfhuis. 
De tijd valt stil 
en er wordt alleen nog gebeden  
en wat nagedacht over Hem 
en veel verteld aan elkaar. 
Een lange film speelt zich af in hun geheugen  
over alles wat ze hebben meegemaakt. 
Alles lijkt nu duister voor hen 
alles verloren, geen licht te bespeuren. 
Ze denken terug aan zijn laatste woorden,  
zijn testament. 
Zo heeft Hij geleefd en zo is Hij gestorven. 
 
Lied  het lied wordt 3x gezongen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
 

Pinksteren 
b-jaar 

24 mei 2015 

Door  
zijn  

Geest 

 
 



Gebed om nabijheid 
Geest van God, laat ons uw aanwezigheid voelen 
zodat Pinksteren voor ons betekent: 
deuren kunnen opengooien  
voor de kerk van morgen, 
gedragen door mannen en vrouwen, 
uit het volk genomen en voor het volk bestemd. 
 
Geest van God, laat ons uw aanwezigheid voelen 
zodat wij een kerk zijn met een taal, 
vrijmoedig en echt, die elke mens verstaat, 
een kerk met de eerste vlam en de stormwind 
van toen: de adem van uw Geest. 
 
Uw vuur willen wij zijn, Gij in ons midden! 
 
Lied de dag gaat open str 1,4,5 
Ondertussen steken we kaarsen en lichten aan 

en brengen bloemen op het altaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon 
die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 
Evangelie  Johannes 20, 19-23   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al is mijn stem gebroken,  
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen  
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen   
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen,  
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop: 
het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten  
het vurig Pinksterfeest. 
 
Zending en zegen 
Dietrich Buxtehude : Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
(BuxWV 199) 

   Kiemkrachtgesprek met iemand  

   van 'eigen' bodem:  

    Wouter Vandenhole,  
echtgenoot van onze zangleidster 

Beatrice en papa van onder meer  

misdienaar Astrid, is professor in de  

mensenrechten en komt zijn kennis  

en geloof met ons delen. Te lezen ook  

in 'Kerk en Leven' van 13 mei 2015 

(zie koffiehoekje). Kortom:  

een mooi en zeer actueel thema om de reeks  

af te sluiten. Wij verwelkomen u graag woensdag  

27 mei om 20u in het vergaderzaaltje van Ons Huis.  

Praktisch voor ons is dat u even laat weten dat u komt,  

bij Catherine: catherine.decraene@odisee.be 

of Lieve: lieve.vandriessen@telenet.be (03 776 11 07) 



Om in stilte te lezen 
Zo ongrijpbaar  
als de wind 

is Gods Geest, 
zo ongrijpbaar  

als vuur en licht 

en toch aanwezig:  
in ieder van ons, 

de levensadem  
die ons  

tot levende mensen  

maakt. 

 
M. Steehouder 

Wij bidden U ook voor alle mensen  
die gestorven zijn,  
voor wie deze viering wordt opgedragen (…) 
Breng ons allen eenmaal thuis bij U. 
Dan zullen wij met Jezus Christus  
voor altijd gelukkig zijn. 
 
Onze Vader 
 
Bidden om vrede 
Heer Jezus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
"Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". 
Laat uw Geest ook over ons komen. 
Laat ons leven vanuit de liefde,  
de vreugde en de vriendschap die Hij ons schenkt. 
Dan zullen wij mensen van vrede worden, 
die groeien naar een gemeenschap 
waarin wij één van hart ons leven met elkaar delen.  
 
Uitnodiging voor de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
  
Communie 
Georg Muffat: Nova cyclopeas harmonica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
God onze Vader,  
blijf ons de Geest van Jezus zenden. 
Dan worden wij vurig,  
ook in deze harde, vaak koude wereld. 
Dan zien wij duidelijker  
de weg waarlangs Gij ons zendt naar de plek  
waar wij het meest onszelf zullen zijn, 
waar wij en onze naaste  
het meest vreugdevol zullen zijn. 
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen. 

Homilie  Marie-Jeanne 
 
Lied  wie kan, mag zeker meezingen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeden + Geloofsbelijdenis   
door een kind 
Geest van God,  
kom naar ons met uw vreugde. 
Wij bidden voor papa, mama, broer en zus, 
opa en oma en de hele familie. 
Geef ons een blij hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
door een ouder 
Geest van God,  
kom naar ons toe met uw liefde. 
In naam van alle ouders wiens kinderen werden 
gedoopt, gevormd of hun eerste communie deden, 
bidden en danken wij. 



Wij willen onze kinderen helpen op de weg  
die Jezus ons toont, 
een mens te worden zoals door God bedoeld, 
een mens van recht en liefde, van vrede en geluk. 
 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht 
een warmt' in hart en ogen. 
 
door lector 
Geest van God,  
kom naar ons toe  
met uw kracht. 
Zet ons in vuur en vlam 
zodat wij onze wereld herscheppen  
tot een nieuw paradijs, 
waar het leven goed is voor iedereen, 
waar liefde voor God en de mensen  
ons enige richtsnoer is. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Offerande 
De omhaling is bestemd voor de VZW pastorale animatie 

die het loon van onze pastor Lieve Van Driessen  
financiert. Dank voor uw bijdrage! 

Orgel: Dietrich Buxtehude (ca 1637-1707): 

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 200) 
  

Gebed over de gaven 
Wij nemen het brood en de beker  
en bieden ze U aan, God. 
Laat deze gaven uw Geest in ons wakker houden, 
een Geest van breken en delen. 
Mag Hij ons geestdriftig maken  
en ons de moed geven om Jezus te volgen,  
nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
God, wij zijn hier samen om U dank te zeggen. 
 
Wij danken U 
voor de mooie wereld,  
voor de vriendschap tussen mensen, 
voor de zon en de maan, 
voor de bloemen en de dieren, 
voor het land waar wij wonen, 
voor de vele mensen rondom ons. 
 

Wij danken U, God,  
omdat Gij dicht bij de mensen wilt zijn. 
 
Jezus heeft ons verteld  
dat Gij van de mensen houdt. 
Om dat duidelijk te maken 
heeft Hij zieken genezen, 
heeft Hij mensen die fout waren, 
nieuwe kansen gegeven. 
Hij liet de kinderen bij zich komen  
en zegende hen. 
Uw aandacht gaat immers  
naar de kleinen en de zwakken. 
 
Als wij U vieren, God , staan wij niet alleen. 
Samen met heel veel mensen op deze wereld 
willen wij U danken en zingen wij : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vader, 
met eerbied noemen wij uw naam. 
Gij zijt dichter bij ons dan wij durven dromen, 
nu wij samenkomen rond deze tafel 
om het brood te breken 
en de beker te delen met elkaar. 
Zend dan uw Geest  
over dit brood en deze wijn 
zodat Jezus in ons midden komt (…). 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot gij wederkeert 
dat Gij verrezen zijt. 
 
Vader, wij zijn hier samen om aan Jezus te denken.  
Wij denken blij en dankbaar  
om wat Hij zegde en deed. 
Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. 
 
Vader, Gij hebt ons uitgenodigd  
aan Jezus' tafel. 
Maak ons sterk  
zodat wij meer en meer gaan doen  
wat Gij van ons verwacht. 
Vader, wij bidden U voor onze paus,  
onze bisschop  
en voor zoveel andere mensen  
die willen leven zoals Jezus. 
Geef dat zij vrede en vreugde brengen  
aan alle mensen. 


