
Gebed 

Geest van leven, Gij ademt door iedere mens  

en vuurt ons aan om van U te spreken. 

Gij geeft ons oren die luisteren,  

ogen die zien en een hart dat begrijpt, 

zodat wij elkaar kunnen verstaan. 

Zo bidden wij U uit naam van Jezus Christus,  

uw Zoon die ons begeesteren wil, 

vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

 

Zegenlied 

 
Mededeling 
Graag gooien we de ramen open,  

om vanaf 13 juni - hopelijk - weer met 100 mensen  

in de kerk te kunnen samenkomen. 

Kleuren en knip de duif en vlam  

je vindt deze op de website: sintjozeftereken.be) 

en breng één of beiden naar de Sint-Jozefkerk  

van Tereken.  

De andere kan je ook schenken aan iemand  

om voor het raam te hangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan wordt het echt een vurig samenzijn, sinds lang. 

 
Zending en zegen 

PINKSTEREN  

B jaar 

23 mei 2021 

 

 
 

Inleiding 

Als je plots iets duidelijk wordt, 

zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 

Als je een warme gloed voelt in je binnenste, 

zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 

Als je oren suizen van geluk, 

zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 

 

Maar als jouw gezicht oplicht zodat andere 

mensen kunnen zien, 

als jouw vuur anderen verwarmt, 

als jouw oren suizen van het goede nieuws en 

blij maakt, zeg dan: 

dat is de heilige Geest. 

 

Goede Geest van God,  

laat het weer Pinksteren worden. 

Open de deuren van ons hart, zet ze wagen-

wijd open 

zodat licht en warmte kunnen binnenstromen. 

Wij zien naar U uit. 

 

Lied 



Welkom door kinderen  

Welkom jullie allen op dit pinksterfeest, 

welkom, jij die niet opgeeft, 

welkom, jij die het voor gezien houdt  

maar misschien vandaag net dat nieuwe en ver-

rassende meemaakt, 

welkom, jij die thuis alleen zit en je afvraagt: 

wanneer komt nu wat mij raakt? 

 

Laten we samen Pinksteren vieren 

om zijn vuur, zijn geest tot ons te laten komen! 

 

Welkom door voorganger 

 

Het vuur van Pinksteren gebed om de Geest 
Bij elk gebed ontsteken we een kaars bij een stukje 

vrolijke orgelmuziek. 

De gave van de Geest  

is zevenvoudig.  

 

 

 

 

Ik ben het vlammetje van geduld. 

Als mensen begripvol zijn, gloei ik van geluk. 

Geest van Jezus,  

ontsteek in ons de vlam van het geduld. 

  

Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid, 

bij een hartelijke goeiedag, ga ik branden. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur  

van de vriendelijkheid. 

  
Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid. 

Ik ga voluit branden als er welgemeend 

'dankjewel!' gezegd wordt. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur  

van de dankbaarheid. 

  
Ik ben het vlammetje van de vergeving. 

Branden doe ik als er na de zoveelste ruzie  

toch weer vergeven wordt. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons de vlam 

van de vergeving. 

  

Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid. 

Ik licht op als mensen fouten toegeven. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht  

van de eerlijkheid. 

  
Ik ben het vlammetje van de vrede. 

Op zoveel plaatsen in de wereld  

word ik gedoofd door oorlog en geweld. 

Maar als mensen vredevol met elkaar leven, 

brand ik volop. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht  

van de vrede. 

Lied   

 

 

 

 

Communie 

 

 

 

Aanreiken van de doopkaars 

Madelon, ontvang de brandende kaars. 

Dit om het vuur van Pinksteren brandend te houden 

samen met allen die jou gelovig omringen 

Dat Hij het licht is in het huis waar je woont,  

samen met Fabio en de kinderen, 

en vrede brengt in jullie leven. 

Zo kunnen ook jullie licht in de wereld zijn  

en een vonk van Gods liefde tussen de mensen. 

 

 

 

 

 

Om in stilte te lezen Bestaat God? C. Leterme 

Een meester vroeg:  

'Heeft iemand al eens God horen spreken?' 

Geen antwoord.  

'Heeft iemand in de klas al eens God kunnen 

aanraken?'  

Opnieuw geen antwoord.  

'Heeft iemand in deze klas al eens God gezien?'  

Opnieuw antwoordde niemand.  

'Dan bestaat God niet', besloot de meester.  

Eén van de leerlingen dacht even na en vroeg:  

'Mag ik ook iets vragen?'  

'Doe maar,' zei de meester.  

'Heeft iemand het verstand  

van onze meester al eens gehoord?'  

Stilte.  

'Heeft iemand het verstand van onze meester  

al eens kunnen aanraken?'  

Volledige stilte  

'Heeft iemand in de klas het verstand  

van onze meester al eens gezien?'  

Niemand antwoordde.  

'Ja, dan moet ik, volgens de manier van denken  

van onze meester, besluiten  

dat hij geen verstand heeft.' 



Verkondigen wij het mysterie van ons geloof 

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

Gij hebt ons uitgenodigd aan Jezus' tafel. 

Maak ons sterk zodat wij, meer en meer,  

doen wat Gij van ons verwacht. 

 

Vader, wij bidden U voor zoveel mensen  

die willen leven zoals Jezus. 

Geef dat zij vrede en vreugde brengen. 

 

Wij bidden U ook voor alle mensen die gestorven 

zijn (…). 

Wees onze Trooster in tijd en eeuwigheid. 

 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
  
Onze Vader 

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. 

 

Bidden om vrede   

In mijn diepste binnenste 

weet ik dat er Iemand is  

die van mij houdt zoals niemand anders.  

En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe. 

 

In mijn diepste binnenste is vrede 

die niemand mij kan afnemen. 

En ik bid dat je dit ervaart in mijn strijd. 

 

In mijn diepste binnenste 

vind ik rust en stille vreugde. 

En ik hoop dat je dit ook voelt  

in mijn drukke bezigheden. 

 

In mijn diepste binnenste  

speur ik een Bron, een kracht 

die mij bezielt 

en die is meer dan mensenwerk. 

En ik bid dat ik diezelfde Bron bij jou mag vinden. 

 

Ik ben het vlammetje van vertrouwen op God. 

Ik verwarm het hart waar mensen ruimte geven 

aan Gods initiatief. 

Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur  

van Godsvertrouwen.  
 

Geest van Jezus 

als U mij voorbij ziet gaan,  

deze dag of morgen, 

raakt U mij dan even aan. 

U hoeft niets te zeggen 

want alleen dat stil gebaar,  

zal in mij bewerken 

dat ik weer uw kracht ervaar. Amen. 

 

Gloria 

 

Pinksterlezing met de kinderen  
Nico Ter Linden  

 

Orgel  

 

Evangelie  Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 

 

Acclamatie 

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 komend bruiloftsfeest. 
 

Homilie 

 

Getuigenis van Madelon 



Belijdenis in de Geest  

Ik geloof in de Geest. 

Ik geloof dat Hij mijn vooroordelen kan afbreken. 

Ik geloof dat Hij de sleur kan doorbreken,  

mijn onverschilligheid kan overwinnen, 

en dat hij mij vindingrijk kan maken in de liefde. 

 

Ik geloof dat Hij mij kan richten op het goede. 

Ik geloof dat Hij mij moed kan geven, 

dat Hij mijn droefheid weet om te buigen 

en dat Hij mij liefde voor het woord 

van God kan geven. 

 

Ik geloof dat Hij mij kracht kan geven  

in mijn lijden. 

Ik geloof dat Hij mij een naaste kan geven 

die mij steunt, dat Hij mijn hele wezen 

kan doordringen en dat Hij een gemeenschap 

kan bezielen en geestdriftig maken. Amen. 

 

Doop van Madelon 

 
Offerande  

In normale tijden zou er tijdens  

deze Pinksterviering een omhaling zijn  

voor de VZW Pastorale Animatie die de wedde 

van onze pastor Lieve betaalt. 

U kan uw bijdrage overschrijven op het nummer 

BE74 7755 9270 7407 

of in een envelop bezorgen op de pastorij.  

Veel dank!! 

 

Gebed over de gaven 

Goede God, als teken van onze dankbaarheid 

bieden wij U deze gaven aan. 

Brood: omdat Gij brood voor mensen zijt. 

Wijn: omdat Gij vreugdedrank wilt zijn. 

Het is uw droom dat wij met elkaar  

verbonden blijven.  

Laat deze gaven uw Geest in ons wakker houden.  

Dit vragen wij U, in het bijzonder  

op deze Pinksterdag. Amen. 

  

Bidden bij brood en wijn van leven 
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. 

  

God van leven, 

Gij zendt uw Geest in alles en allen 

en maakt ons breken en delen 

tot een nieuw begin van leven in Jezus' Geest.  

Zo bidden en danken wij U op deze Pinksterdag, 

met heel uw Kerk, op hoop van zegen. 

 

Wij danken U  

voor alles wat leeft en ademhaalt, 

voor het licht van deze dag, 

voor het geluk en de liefde  

die in ons midden ontstaan; 

voor mensen die, zoals Gij,  

ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 

Daarom zingen wij U toe: 

Wij zeggen U dank voor die ene mens,  

Jezus van Nazareth, uw Zoon. 

Hij is uw evenbeeld  

omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 

Hij is er ook voor hen  

die het goed hebben in dit leven, 

door hen voor te gaan  

in een leven van dienstbaarheid  

tot in de dood. 

 

Eerst gaf Hij ons een teken mee  

van zijn grote liefde. 

Op die laatste avond (…) 
 

 

 


