Hoogfeest van Pinksteren31 mei 2020

Kom, o heilige Geest
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.
Openingsriten
OPENINGSLIED: 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 een wat is verdeeld.
Wij zijn in Hem gedoo pt, 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.
Inleiding
Vandaag, op de vijftigste dag na Pasen
vieren we het derde grote feest in de kerk, Pinksteren.
Vandaag wordt de belofte waargemaakt
waarbij leerlingen van Jezus de heilige Geest ontvangen.
We vieren het allereerste begin van de kerk met de apostelen.
Maken wij ons open voor de zeven gaven van de Geest.
Dat Hij ons helpt
bij het voortbrengen van vruchten van goede werken,
vreugde, barmhartigheid en vrede.
Moge ons geloof, onze liefde en onze hoop
versterkt worden in deze eucharistieviering.

Boeteact
Toon ons He er, uw t r ouw ,
En s chenk ons uw he il .
HE ER, ONT FE RM U O VE R ON S
Voor wie U eren is de redding n abij ,
Hee rlijkheid zal won en in ons land .
C HRIST U S ON TFER M U O VE R ON S
Rechtva ardigheid is uw bode
En vr ede gaat voo r U uit .
HE ER, ONT FE RM U O VE R ON S
Moge de Almachtige G od .........
G LORIALIED: LO OFT DE HEE R, AL WAT GE MAAKT IS
Looft de Heer, al w at gem aa kt is,
Dauw en r egen, vo rs t en koude,
prijst zijn Na am.
ijs en sneeu w,
Verhe ft Hem voo r ee uwig,
de s lan g en de vis,
dankt voo r uw best a an.
de vo gel en de leeuw ,
Looft Hem die ge zet en is
gee sten in de heme l
op tronen van ge zan g.
en gij m ensen me t u w stem :
Zingt als rivie ren me e
geloo ft Hem op zijn woord,
voor God : Hij leve la ng.
dat gij be sta at in He m.
Storm en aa rde, bom en, st romen,
zon en vuur.
Gij wolken en dro me n,
nachten, da g en duur,
licht en donker, doo d en leven,
were ld, mens enzaad
weest mondig en volmaa kt.
Looft Hem met woor d en da ad.
Coll ecta -geb ed
God, onze Heer,
van oost tot west roept Gij uw volk tezamen.
In alle talen spreekt Gij de mensen aan,
en Gij bezielt de wereld met uw Geest.
Wij vragen U:
laat op dit pinksterfeest
uw kerk verhalen van de grote daden
die Gij aan ons hebt verricht.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon...

Looft Hem, ook wie zondigt,
looft Hen kw aad en goed.
Looft Hem, die zijn Woord
in u mens worden do et.
Looft u w God en Vad er,
die zijn Gee st gescho nken hee ft.
Looft Hem omda t gij zijt,
ja looft He m, w ant Hij leeft.

Liturgie van het Woord
Eerste lezing
Het eerste Pinksteren: de leerlingen worden vervuld van de heilige Geest en
beginnen te spreken.
Uit de Handelingen van de apostelen 2, 1-11
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'.
Woord van 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.
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.
Tweede lezing
Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 12, 3b -7.12-13
Broeders en zusters,
niemand die zegt: 'Jezus is vervloekt',
staat onder invloed van de geest van God;
en niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer',
tenzij door de heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.
Er zijn vele vormen van dienstverlening,
maar slechts één Heer.
Er zijn allerlei soorten werk,
maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons
wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.
Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel;
alle ledematen, hoe vele ook,
maken tezamen één lichaam uit.
Zo is het ook met de Christus.
Wij allen,
Joden en Grieken, slaven en vrijen
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel
lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest. Woord van
de Heer. - Wij danken God.

SEQUENTIE: 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.

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

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

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

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

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van Beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Alleluja
Alleluja. Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde. Alleluja.
Evangelielezing
Jezus zendt zijn apostelen en schenkt hun de heilige Geest. Uit het heilig
evangelie volgens Johannes 20, 19-23
In de avond van de eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei:
'Vrede zij u'.
Na dit gezegd te hebben
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren vervuld van vreugde
toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: 'Vrede zij u.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u'.
Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
`Ontvangt de heilige Geest.
Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn
ze niet vergeven'. Woord van de Heer. - Wij danken God.
OVERWEGING

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;en het eeuwig leven.Amen.
Gebed van de gelovigen - voorbede
Bidden we tot God onze Vader
die ons door zijn Zoon Jezus Christus
ons de heilige Geest zendt.
Leggen we vol vertrouwen aan Hem onze noden voor.
Bidden we voor onze Kerk en voor alle christenen:
dat zij vol vuur van de heilige Geest
blijven getuigen van het evangelie
en de wil van God blijven doen.
Bidden we voor alle mensen:
dat zij zorg hebben voor heel de wereld;
dat zij elkaar leren verstaan
en in vrede met elkaar leven.
Bidden we voor allen die op de vlucht zijn,
voor allen die moeten leven in armoede,
voor allen die geen doel meer zien in hun leven:
dat zij mensen ontmoeten
die met de wijsheid van de heilige Geest hun de weg wijzen.
Bidden we voor ons zelf:

dat de heilige Geest in ons werkzaam blijft;
dat Hij ons leidt op onze weg het goede te doen
en het kwade te bestrijden.
Bidden we voor onze eigen intenties
waarmee we naar deze kerk zijn gekomen.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap...
Barmhartige God,
U schenkt aan alle gelovigen uw heilige Geest.
Wij bidden U dat uw Geest ons de kracht geeft
om uw wil te volbrengen.
dat wij altijd zijn ondersteuning mogen ondervinden.
Door Christus onze Heer. Amen.
TAFELLIED: FEEST IN DE KERK
(meL Zomaar een dak)
Feest in de kerk, feest bij de mensen,
blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen,
niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen eten mag aan tafel
bij de Heer, vandaag en telkens weer.
Wij delen brood, met alle mensen,
op deze feestdag met elkaar.
Zoals de Heer deed met zijn vrienden,
toen bij het laatste avondmaal.
Hij brak het brood en zegende wijn,

en deelde het allen rond,
als zijn nieuwe verbond.
Zingt met elkaar opdat wij samen,
straks aan zijn tafel zullen staan.
En bidden dan, voor alle mensen,
dat wij in vrede samen gaan.
Wij zijn zijn schapen, Hij onze Heer,
Hij nodigt ons bijeen,
vergeten wordt niet één.
Amen

Eucharistische liturgie
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.
Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
Door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam

Tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Prefatie
De heer zal bij u zijn...verheft uw hart...brengen wij dank aan de Heer onze God
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 Ia,
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.
a. 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 N.,
in eenheid met onze bisschop N.,
verenigd ook met allen die, oprecht en trouw,
uw woord bewaren
en het geloof belijden van uw apostelen
overal in deze wereld.
Herinner U de namen, Heer,
van allen die U toebehoren N. en N.
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.
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,
en met al uw heiligen.
Om hunnentwil
en op hun voorspraak vragen wij:
wees onze toevlucht, waar wij ook gaan,
wees onze kracht (door Christus onze Heer. Amen).
(samen)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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
a. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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
die onze redding is in eeuwigheid.
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.
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).

Herinner U de namen, Heer,
van onze broeders en zusters N. en N.
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).
a.
Wij zijn van U, met als 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,
Maria Magdalena
(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.
a. 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.
Laten we bidden..... Onze Vader:
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

De vrede des Heren zij met u......wenst elkaar de vrede
♫ Lam Gods:
Uitnodiging tot communie:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.
COMMUNIELIED: AAN WAT OP AARDE LEEFT
Aan wat op aarde leeft,
geeft Gij hetzelfde brood.
En wie er U om smeekt,
wordt met uw Geest gedoopt.
Geef ons dezelfde taal
om uw Woord te verstaan.
Bewaar ons in uw hand,
bewaar ons in uw Naam.
Wie in uw Vlees gelooft,
geeft Gij uw eeuwig Woord.
Omdat Gij zijt gedood,
bestaan wij altijd voort.
Leid al wie leven wil

d
uw woning tegemoet
omwille van uw dood,
omwille van uw bloed.
O Geest, die levend maakt
en voegt het al aaneen.
Wij zijn verstrooid geraakt,
maar Gij houdt ons bijeen.
Weersta toch aan de macht
die onze harten scheidt,
o alvermogend woord,
o licht van eeuwigheid

Gebed na de communie
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 ook ter wereld te getuigen
van de grote daden die Gij hebt verricht.
Door Christus, onze Heer.
Slotzegen
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.
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.
SLOTLIED: NU WIJ UITEEN GAAN
1. Nu wij uiteengaan, vrangen wij God
Ga met uw Geest voor ons uit
Nu wij uiteengaan, wens ik jou toe.
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God
Ga met uw Geest voor en uit
Al onze vrienden wensen wij vrede
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
3. Voor alle mensen in deze stad
Vrede en goeds in elk huis
Voor al wie kwamen onder dit dak
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

