
Zending en zegen 

 

Lied Tollite Hostias 

“Brengt offers en aanbidt de Heer in zijn heilige  
woning. Dat de hemelen zich verblijden en de aarde  
jubelt in tegenwoordigheid van de Heer, want Hij 
komt, Alleluja. Dat de hemelen zich verblijden  
en de aarde jubelt in tegenwoordigheid van de Heer,  
want Hij komt, Alleluja". 

Morgen, tweede pinksterdag om 11u: 

Herdenking bij de kapel Onze Lieve Vrouw  

van den Ijzer - Heimolenhoek. 

Bi het uitbreken van de Eerst Wereldoorlog zwoeren  

17 jongens van de wijk Heimolen een kapel te bouwen 

voor Moeder Maria als ze alle 17 behouden zouden 

terugkomen. Sinds hun terugkeer herdenken we hun 

terugkeer op Pinkstermaandag. 

Graag nodigen wij u uit voor deze herdenking, morgen, 

maandag om 11u aan de kapel op Heimolenhoek. 

DANKVIERING  
 

Kom je ook naar de dankviering?  

Zondag 23 juni 2019 om 10u30  

in deze kerk. 

We zeggen graag DANK om wat voorbij is,  

samen met allen die het voorbije werkjaar  

iets mochten vieren! 

Breng iets lekkers mee als knabbel  

of drankje: na de viering klinken we er op!            

We hopen dat jij er bij bent!!  

Past Het … de nieuwsbrief van de Pastorale 

Animatie is weer verschenen! 

Een kans om DANK U WEL te zeggen voor uw 

financiële steun waardoor het voor onze 

geloofsgemeenschap mogelijk blijft om de wedde 

van onze voltijdse pastor, Lieve Van Driessen  

te betalen. Deze nieuwsbrief vindt u achteraan in de 

kerk, als u deze niet krijgt thuisgestuurd. 
 

We zijn zo vrij hierbij het rekeningnummer mee te 

geven: een (kleine) maandelijkse gift via bestendige 

opdracht bv of een storting: bijzonder veel dank! 

BE 74 7755 9270 7407  

VZW Pastorale Animatie,  

Tereken 5a, 9100 Sint-Niklaas.  

Welkom ook aan het koor Fiori Musicali! 

 

Intredelied 

 

Welkom 

Welkom aan iedereen  

op deze Hoogdag van Pinksteren.  

Een feestdag die spettert van leven,  

van enthousiasme……. 

 
 

 

 

PINKSTEREN 
9 juni 2019 
 
 

 
 
 

 
Eén Geest, één vuur , één taal… 



Gebed om nabijheid 

God, U zegt ons vandaag: 

Elke dag zou een dag van vreugde moeten zijn. 

Omdat je telkens nieuwe kansen krijgt  

om gelukkig te worden  

en anderen gelukkig te maken.  

Probeer daarom een blije mens te zijn,  

elke dag opnieuw,  

en durf die blijheid ook uitstralen,  

met het enthousiasme van een kind  

en de creativiteit van een dromer.  

Daarom durven wij U vragen, Heer: 

als U ons voorbij ziet gaan 

deze dag of morgen, 

raakt U ons dan even aan. 

U hoeft niets te zeggen 

want alleen dat stil gebaar 

zal in ons bewerken 

dat wij weer uw kracht ervaren  

om die dag gevuld met vreugde waar te maken. 

Amen. 

 

Openingsgebed 

Op deze pinksterdag willen wij U danken, God. 

Voor de adem van uw Geest  

die als vurige tongen in ons aanwezig komt  

en die ons in leven houdt. 

Voor Maria die Gij ons als moeder van ons allen 

geschonken hebt. 

Voor uw geestkracht die ons doet bewegen, 

die ons kan bezielen om mens te zijn,  

een mens naar uw hart. 

Voor de geestkracht die Gij schonk aan Maria 

en aan zovele moeders ook  

die leven naar uw hart. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
In de lezingen horen we hoe de werkzame kracht 

van God die ook Jezus geleid heeft, de leerlingen 

kracht en moed geeft. Hoe de Geest nu ook hen in-

spireert om te leven zoals Jezus. 

En te werken aan Gods droom van liefde,  

vrede en gerechtigheid voor alle mensen.  

Jezus had immers beloofd dat God een Helper 

zou sturen die hen alles zou leren begrijpen  

wat Hij gezegd had. 

 

Eerste lezing   
Naar Handelingen 2,1-11  

door Manu Verhulst 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op 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. 

 

Eerste communie van Elvis 

 

Communie Ave Maria (Rik Heirbaut) 

 

Slotlied 

De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
die 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. 
 

Slotgebed 

Geest van leven, Gij ademt door iedere mens 

en vuurt ons aan om van U te spreken. 

Geef ons oren die luisteren 

geef ons 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. 

Om in stilte te lezen   Aukje Wijma 

Wind – die waait 

verwaait 

mijn angst 

donkere peinzen 

 

regen - druppels 

vallen neer 

wassen schoon 

geven uitzicht 

op 

 

vurige vrede 

die kracht geeft 

om in tegenwind 

over water te lopen 

in zicht van de Eeuwige 



Daarom bidden wij U: beziel ons met zijn Geest. 

Dat wij midden de ontmoediging  

de fantasie bewaren en wegen blijven vinden  

naar de nieuwe toekomst  

die Gij ons in handen hebt gegeven. 

 

Dat wij niet vergeten  

al diegenen van wie wij heel veel houden,  

al diegenen die op ons blijven rekenen,  

al diegenen van wie we nog niet genoeg 

houden, veraf en dicht bij ons. 

 

God, we denken  

aan allen die ziek of eenzaam zijn.  

Aan al diegenen die verdrukt worden  

en pijn lijden.  

We denken vandaag aan al die medemensen, 

ongeacht kleur, religie, rang of stand,  

die op eender welke wijze  

onrecht worden aangedaan. 

Dat ze niet verbitterd worden  

maar mensen ontmoeten die hen echt nabij zijn. 

 

Vandaag gedenken wij ook in het bijzonder (…)  

laat hen samen met Jezus delen  

in uw eeuwige liefde. 

 

Zo mogen wij dromen  

van een nieuwe toekomst:  

alle mensen in vreugde bij elkaar, 

één feesttafel waar iedereen mag aanzitten, 

een stad van vrede,  

uw Rijk onder ons gedragen door uw Geest. 

 

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. Amen. 

 

Vredewens 

Geest van God, Geest van Jezus, 

Gij spreekt vele talen, 

Gij laat U kennen in vele verhalen. 

Vervul ons met uw vuur, 

zet ons op het spoor van al die mensen 

die zich aangesproken voelen door Jezus’ idealen. 

Dat wij ze uitdragen, ieder op onze eigen manier. 

Blijf niet staan bij onze mislukkingen,  

maar sterk onze pogingen  

om er iets goeds van te maken.  

Geef vrede en houd ons bij elkaar. Amen. 
 

Die vrede van onze Heer zij altijd met u. 

Geven we die vrede ook door aan elkaar. 

 

Tussenzang 

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, 
schoon en zoet. 
Maar geen één die 't hart der Vlamen  
even hoog verblijden doet. 
Als de naam, o Moedermaagd,  
die Gij in ons landje draagt, 
schoner klinkt hij, dan al d' and'ren: 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men u, Maria, tegen,  
staat uw beeltenis te pronk. 
Lacht ons toe uit lindegroen,  
bloemenkrans of blij festoen. 
Moge 't nimmer hier verand'ren 
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren 
 

Evangelie   
Johannes 14,15-16.23b-26  

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Maria, moeder van God.  

Als geen ander moet gij bevangen zijn  

door Zijn Geest.  

Door die Geest spreekt Gij ook vandaag tot ons 

als wij sprakeloos blijven.  

Tot u willen wij bidden wij voor alle mensen, 

jong en oud, klein en groot, 

dat ze hun medemensen gelukkig maken  

met hun talenten, 

en zo meebouwen aan een mooie wereld. 

Wij bidden tot U … 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria  
  (uit Lieve Vrouwe van ons land) 
 

Maria, wij vragen de kracht van Gods Geest 

voor alle mensen, groot en klein,  

die elk op hun eigen, eigentijdse wijze gestalte 

geven aan hun christen zijn.  

Dat zij begeesterd door het voorbeeld  

van uw Zoon, vergevend, helend  

en met heel veel  liefde in het leven staan. 

Wij bidden tot U … 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria  
 

Maria, wij bidden wij voor de vele kinderen  

die onlangs voor het eerst  

Jezus hebben ontvangen,  

en voor de vele jongeren  

die door het vormsel hun geloof vernieuwden.  

 



Vandaag willen we in het bijzonder bidden  

voor Elvis die straks voor de eerste maal  

mee de communie mag ontvangen.  

Dat de Geest van Jezus Elvis  

en al die anderen mag blijven bezielen.  

Dat zij het vuur, Zijn vuur brandend houden. 

Wij bidden tot U … 

Ave Maria, ave Maria, ave Maria  
 

Geloofsbelijdenis 

Elvis wilt nu samen met ons met kleine woorden 

ons groot geloof uitspreken. 

 

Elvis: Ik geloof dat God de wereld gemaakt heeft. 

Ik geloof dat wij die wereld mooi kunnen maken.  

Allen: Dat geloven wij ook.  

 

Elvis: Ik geloof dat Jezus ons getoond heeft hoe 

wij anderen kunnen helpen. Ik geloof dat wij an-

deren gelukkig kunnen maken.  

Allen: Dat geloven wij ook.  

 

Elvis: Ik geloof dat de Geest van God ons helpt 

om leuke mensen te worden. Ik geloof dat wij  

als vrienden samen kunnen leven. 

Allen: Dat geloven wij ook.  

 

Elvis: Ik geloof dat we samen één grote kerk,  

één grote groep vormen. Ik geloof dat we  

kinderen zijn van God.  

Allen: Dat geloven wij ook.  

 

Elvis: Ik geloof dat we op weg zijn naar een groot 

geluk waar Gods liefde voor eeuwig zal zijn.  

Allen: Dat geloven wij ook. 

 

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  

op onze parochie mogelijk te maken. 

Hartelijk dank!  

 
Ondertussen zingt het koor: Ave Verum Corpus  
(Mozart)  
“Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd 
Maria, dat werkelijk heeft geleden 
en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde water met bloed vloeide. 
Wees voor ons  
een voorsmaak  
tijdens de beproeving  
van de dood.  
Jezus zoet,  
Jezus getrouw,  
Jezus, Zoon van Maria.” 

 

Gebed over de gaven 

God, Gij draagt en voedt de wereld, dag na dag. 

Dieper dan we durven vermoeden  

zijt Gij overal aanwezig. 

Zo plaatsen wij ook vandaag brood en wijn  

op uw altaar.  

God van liefde en bezieling, 

waar wij liefde geven 

en ons leven delen met elkaar, 

daar zijt Gij aanwezig. 

Breng ons uw Geest zodat 

wij mensen kunnen worden naar uw hart. 

Door Christus, onze Heer, Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven 

In uw naam zijn wij hier samen 

Wij noemen U, tastend en twijfelend:  

God, Vader en moeder, roepstem, drager, 

grond van leven.  

 

Wij zien U aan het werk  

in liefde tussen mensen, 

in blijvende verbondenheid, 

in de kleine en grote inzet  

voor vrede en gerechtigheid.  

 

Wij zien u aan het werk in Jezus,  

uw Zoon: de woorden die Hij sprak,  

waren uw woorden  

en worden nu ook de onze.  

 

Zijn keuze voor de kleine mensen  

was uw keuze.  

Door de komst van uw Geest  

werd het ook de onze. 

Gij hebt Hem verheven in de heerlijkheid  

van de verrijzenis. 

Daarom danken, loven en prijzen wij U  

en zingen wij U toe: 
 

Heilig, heilig, heilig … 
 

Hem, Christus, willen wij hier bij naam noemen  

als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven.  

Als blijvende oproep om te blijven doen  

wat Hij heeft gedaan.  

Zo brengen wij ook vandaag brood en wijn  

op deze tafel in ons midden.  

Wij willen vragen Heer, zegen ook nu,  

net als toen, dit brood en deze wijn met de 

kracht  van uw Heilige Geest. 

Op de avond voor zijn lijden en dood heeft Hij 

zijn vrienden uitgenodigd om samen maaltijd te 

houden. Dit afscheidsmaal was niet het einde 

maar een oproep voor een nieuw begin. (…) 


