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Als je Jezus' woord verstaat en Hem volgen wil, 
kom er dan gerust voor uit  
en hou het toch niet stil. 
Toon het alle dagen, wees goed voor iedereen. 
Help mee de zorgen dragen van mensen  
om je heen. En zing dan: 
"Gooi de ramen open, laat het maar aan ieder zien 
dat wij in de Heer geloven,  
of ben jij te bang misschien?" 
 

Mededelingen 
 

Zending  

 

Zegen 
 

Een uitsmijtertje  

Jean-Paul Vermassen 

Die eerste Pinksteren? 

Geen rooskleurige toekomst.  

Geen grootse organisatie. 

Geen nauwkeurig beleidsplan.  

Wel: de teleurstelling om verlies voorbij. 

Wel: de neiging om terug te plooien voorbij. 

Wel: de druk van de tegenkanting voorbij. 
 

Die eerste Pinksteren? 

Vuur uit de hemel,  

Geest-kracht als ruggensteun, 

binnenstebuiten gekeerd! 
 

Pinksteren vandaag? 

Toekomst onzeker, organisatie verlamd, 

plannen onduidelijk. 

Wel groeiend besef:  

minder macht is meer getuigeniskracht, 

minder institutie is meer creativiteit, 

minder leer is meer evangelie. 
 

Pinksteren vandaag? 

Weer zicht krijgen op de eigen missie, 

weer taal zoeken die mensen beweegt, 

hen weer binnenstebuiten doet gaan. 

 Het Pinksterfeest gaat door: 

nog steeds zoeken de mensen elkaar op,  

vertellen van Jezus, zingen van Hem  

en helpen elkaar waar het nodig is.  

Elke dag een beetje Pinksterfeest,  

als je leeft in de geest van Jezus! 
Kees de Kort 

 

Voor de viering klinkt het Taizélied  

Veni Sancti Spiritus = Kom Heilige Geest. 

 

We dragen de kaarsjes  in ons midden 

van de kinderen die in mei werden gedoopt. 

 

Lied 
Voorzang 

Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
samen 

ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven 
wij krijgen een naam. 
 
Voorzang 

Voor mensen die roepend, tastend en zoekend  
door het leven gaan, 
Samen 

verschijnt hier een teken, brood om te breken,  
wij kunnen bestaan. 
 
Voorzang 

Voor mensen die vragend, wachtend en wakend,  
door het leven gaan, 
Samen 

weerklinken hier woorden, God wil ons horen,  
wij worden verstaan. 
 
Voorzang 

Voor mensen die hopend, wankel gelovend  
door het leven gaan, 
Samen 

herstelt God uit duister Adam in luister, 
wij dragen zijn naam. 
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Ze begrijpen elkaar 



We verwelkomen 

We verwelkomen de kinderen die voorbije maand 

werden gedoopt en bidden dat zij als gelukkige 

mensen mogen opgroeien met Gods geestkracht 

en in zijn licht. 

... 

 

Wat is Pinksteren vandaag?  
Wat betekent het Pinksterfeest voor ons vandaag? 

We horen in het evangelie hoe Jezus zijn leerlingen 

en dus ook ons, kracht geeft, ons  

zijn Geest – kracht zendt. 

 

Gebed om Gods Geest  

Dank U, Geest, 

want ik heb uw wijsheid nodig, 

om dankbaar te zijn  

voor de vrije wil die ik heb gekregen. 

 

Dank U, Geest,  

want ik heb uw inzicht nodig, 

om in te zien dat ieder  

het recht heeft op zijn eigen fouten. 

 

Dank U, Geest,  

want ik heb uw raad nodig, 

om ook anderen te kunnen helpen. 

 

Dank U, Geest,  

want ik heb uw kennis nodig, 

om te weten wat goed is en wat kwaad. 

 

Dank U, Geest,  

want ik heb uw eerbied nodig, 

om mijn medemensen te kunnen respecteren. 

 

Dank U, Geest,  

want ik heb uw geloof nodig, 

om oprecht christen te kunnen blijven. 

 

Dank U voor uw gaven, voor uw inspiratie.  

Dank U dat Gij blijft komen  

opdat ik écht mens kan zijn. Amen. 

 

Lied 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaadjes van vrede  

Wij willen zaadjes van vrede strooien. 

want Jezus, jouw lijden is voorbij. 

Jij bent verrezen, we zijn blij, 

maar ook onzeker … wat kunnen wij? 

Vandaag blaas Jij over jou en mij! 

Jij laadt ons op als een batterij, 

waarmee Je tot ons zegt: ‘En nu … mag jij!’ 

Ik wil jouw vriend zijn, Jezus 

strooi ons jouw zaadjes van vrede! 
 Die vrede van Pinksteren zij altijd met u. 

Geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door. 

 

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Goede God, we vieren vandaag  

het Pinksterfeest.  

Het feest van anders, mooier leven.  

Dat kan door uw Heilige Geest.  

Dank U voor zijn hulp. 

Soms is het zo makkelijk om ruzie te maken. 

Uw Geest zorgt ervoor  

dat wij elkaar beter verstaan. 

Help ons om toch voor het goede te kiezen!  

Uw Geest helpt ons ook  

om in Jezus te geloven.  

Dank u voor dit prachtige feest! Amen. 

 

 

Om in stilte te lezen  
Naar een chassidisch verhaal 

Een arme jood ging naar de synagoge.  

Toen iedereen ging bidden,  

stond hij er verslagen bij:  

hij wist niet wat hij moest zeggen.  

Hij was nooit naar school geweest.  

Lezen of schrijven kon hij niet.  

Maar... hij kon wel het alfabet opzeggen.  

Toen zei hij tot God:  

'God ik ben een arme man.  

Ik werk hard om mijn kinderen  

eten te kunnen geven.  

Ik kan niet lezen en ik kan ook niet schrijven.  

Ik kan wel het alfabet opzeggen.  

U kent mij en U weet wat ik U wil zeggen.  

Ik zal alle letters van het alfabet opzeggen.  

Wilt U er dan goede zinnen van maken?'  

Heel verzorgd sprak de man toen  

de letters uit van het alfabet. 

En God... luisterde naar hem.  



Daarom keren wij steeds opnieuw terug 

naar het woord en het voorbeeld  

van uw Zoon Jezus. Wij gedenken  

met welke geestdrift Hij is rondgegaan. 

Zovele mensen werden geraakt door zijn vurigheid, 

door zijn tederheid, door zijn vergevingsgezindheid. 

 

Hij werkte bevrijdend voor allen  

die Hem mochten ontmoeten. 

En toen Hij op het kruis zijn laatste adem gaf, 

is ook zijn liefde naar de wereld uitgegaan, 

een lopend vuur dat mensen  

in beweging brengt. 

 

Daarom gedenken wij zijn laatste maaltijd (…). 

 

Geest van God, adem van leven … 
 

Ja, God, uw Geest van liefde is machtiger  

dan alle zonde en kwaad. 

Gij hebt Jezus niet doen ondergaan  

in dood en verlatenheid. 

Wij vragen U: laat ook ons niet ondergaan  

in de onzekerheid van de dagen,  

in vertwijfeling of wanhoop. 

 

Hou ons open en ontvankelijk. 

Maak ons tot broeders en zusters van elkaar 

die elkaar steunen en troosten. 

Geef eerbied voor jong en oud. 

Dat wij niet oordelen op eigen gezag, 

maar overal het goede doen groeien. 

 

In dit gebed weten wij ons verbonden  

met ons Paus en Bisschop, 

met Maria, de moeder van Jezus,  

en met de vele mensen die ons zijn voorgegaan, 

met alle christelijke getuigen en heiligen, 

maar ook met onze dierbare familieleden  

en vrienden die reeds gestorven zijn (…). 

 

Zo verwachten wij een nieuwe toekomst. 

Wij zijn uw kinderen. 

Wij leven tussen hoop en vrees, 

maar weten ons gesterkt door uw genade, 

door Jezus, onze Heer. 

 

Geest van God, adem van leven … 
 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

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,  
en wenkend licht dat op ons wacht 
een warmt' in hart en ogen. 
 

Lezing Handelingen 2, 1-11  

 

Een stukje muziek 

 

Evangelie Johannes 14, 15-16 . 23b-26  

 

Acclamatie 

 
 

Homilie  

 

Voorbeden  

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht. 
 

Ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt. 

 

Ik wil de rots zijn in de branding 

met de verbeelding aan de macht 

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 

en het daglicht in de nacht. 

 

Ik wil een land zijn zonder grenzen 

waar de ruimte nog bestaat. 

Ik wil traag zijn als de waarheid 

die de leugen achterhaalt. 

https://spiritueleteksten.nl/spirituele-spreuken-en-citaten/citaten-over-stilte-aforismen-oneliners-quotes-en-spreuken-die-aansluiten-bij-de-dag-van-de-stilte/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-misleiding-spreuken-over-bedrog-aforismen-over-fraude-oneliners/


Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht. 
 

Ik wil de moed zijn van de wanhoop 

het stilstaan van de tijd. 

Ik wil een sprong zijn in het duister 

en de laatste strohalm zijn. 

 

Ik wil de taal zijn van een dichter 

die zichzelf geen dichter noemt 

het zout zijn van de aarde 

en de kus die ons verzoent. 

Ik wil een land zijn zonder woorden 

gedragen door de wind. 

 

Ik wil de wereld weer leren zien 

door de ogen van een kind 

en met de schoonheid van de onmacht 

lopen langs een eindeloze weg 

met open ogen dromen 

weerloos en toch sterk. 

 
Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht. 
 

Weerloos en toch sterk. 

 

Ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt. 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht. 
 

Om het vuur van uw Geest, dank ik, 

voor mensen die langskomen  

in plaats van voorbij gaan 

die vergeven en uw geestkracht levendig houden. 

Om het vuur van uw Geest, dank ik,  

in de kinderen die werden gedoopt… 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht. 
 

Geloofsbelijdenis 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 maakt in de liefde. 

 

Ik geloof dat Hij mij richt op het goede. 

Ik geloof dat Hij mij moed geeft, 

dat Hij mijn droefheid weet om te buigen 

en dat Hij mij liefde geeft voor Gods woord. 

Ik geloof dat Hij mij kracht geeft in mijn lijden. 

Ik geloof dat Hij mij een naaste geeft  

die mij steunt, dat Hij mijn hele wezen doordringt 

en dat Hij een gemeenschap  

kan bezielen en geestdriftig maken. 

 

Ik geloof dat Hij alle mensen laat leven,  

over de grens van leven en dood heen. 

 

Offerande  
De omhaling vandaag is bestemd voor de VZW  

Pastorale Animatie, die het loon van onze pastor  

Lieve Van Driessen, financiert. Uw bijdrage helpt mee  

om het werk van Lieve in onze geloofsgemeenschap  

mogelijk te maken. Hartelijk dank!  

 

Gebed over de gaven 

God, wij bidden U: 

aanvaard onze gaven van brood en wijn, 

aanvaard ons leven en onze wil  

om aan vrede te bouwen 

en om zelf mensen van uw Geest te worden. 

Zegen ons met levensadem  

nu wij hier samenzijn rond uw tafel, 

Gij die onze God zijt, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Dankend om 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. 

 

Wij danken U, God, om uw Heilige Geest 

in wie Gij deze boeiende wereld hebt geschapen. 

 

Wij danken U om uw vuur van liefde 

dat ons menselijk bestaan doordringt  

en warmte geeft. 

Wij danken U om uw licht 

waarin mensen elkaar vinden en beminnen. 

 

Wij danken U om uw kracht 

die moed schept en bereidheid tot het goede. 

 

Wij danken U om uw Geest  

die ook werkt in deze tijd en waait waar Hij wilt. 

En wij sluiten ons aan bij de engelen en de heiligen 

om U toe te zingen: 
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