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INTREDE: KOM SCHEPPER GEEST

Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer,
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

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

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

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

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

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

KRUISTEKEN EN BEGROETING

SCHULDBELIJDENIS
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HEER, ONTFERM U (Missa Simplex - R. Brisotto)

EER AAN GOD IN DEN HOGE (Missa Simplex - R. Brisotto)

OPENINGSGEBED

God, uit de vier windstreken brengt Gij uw kerk bijeen. Uit alle talen
roept Gij de nieuwe mensheid, één gemaakt door uw Geest. Laat ons
vandaag die Geest gewaarworden, de kracht die van U uitgaat over de
wereld, en leg in onze mond het verhaal, van uw grote daden. Door
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de
eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

EERSTE LEZING

Uit de Handelingen der 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 Kappadocíë, 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.
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PSALM 104
Refrein: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels. Refrein:

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. Refrein:

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij einde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen. Refrein:

TWEEDE LEZING

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte ( 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
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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

Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.

Kom o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu remperies,
in fletu solatium.

Kom o trooster, heilige Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed 
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Lava quod est sordium,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
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Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat. 
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

ALLELUIA

Alleluia.
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in
hen het vuur van uw liefde.
Alleluia.

EVANGELIE

De Heer zij met u. En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes (20, 19-23). Lof zij U, Christus.

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.

PREEK
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GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader, 
en dóór wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria, 
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen. 
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VOORBEDE

Acclamatie: Heer onze Heer, ontferm U over ons.

GEBED VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen 
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen 
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt 
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
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OFFERANDE

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,
herbouwd wat is vernield, maakt een 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.

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.

GEBED OVER DE GAVEN

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.

God, Gij zendt uw Geest en alles wordt nieuw. Gij doet uit de aarde
bronnen ontspringen en Gij geeft voedsel voor al wat leeft. Voed ons
met het ware brood en geef ons te drinken uit de bron van levend
water: Jezus Christus, onze Heer. Amen.
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PREFATIE (VAN PINKSTEREN)  EN EUCHARISTISCH GEBED (IIIB)
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

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 hetzelfde 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 (Missa Simplex - R. Brisotto)

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde
worden gebracht aan uw Naam.

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
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Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN,
GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN

WORDT.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de bekeren sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige
Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en
één geest. 

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria,
de heilige Maagd en Moeder van God, met de heilige Jozef, haar
bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige
N.) en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
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Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze
paus, Jozef onze bisschop, en Johannes onze bisschop-coadjutor met
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij
U hebt verworven. 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt Goede
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. Door
Hemen 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.

ONZE VADER

In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:

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.
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser
Jezus Christus.

Want van U is het koninkrijk
en de krachten de heerlijkheid
in eeuwigheid.

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 altijd met u.
En met uw geest.

LAM GODS (Missa Simplex - R. Brisotto)

Zalig zij die genodigd zijn tot 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 spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIETEKST

De apostelen werden allen vervuld van de heilige Geest: zij begonnen
te spreken van Gods grote daden. Alleluia. 
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GEBED VAN DE GEESTELIJKE COMMUNIE

Goede Jezus,
ik zou u graag in de Heilige Communie willen ontvangen.
Mij willen voeden met het Brood van eeuwig leven. 
Helaas is dat nu niet mogelijk en dat doet me soms veel verdriet. 
Het niet ter communie gaan, ervaar ik als een groot gemis.
Ik verlang naar U, ik verlang naar de maaltijd des Heren.

Nu het Pinksteren is, vraag ik U: 
blaas over mij, met uw levendmakende Geest.
De Geest die grenzen tussen talen en mensen kan overbruggen.
De Geest die hoop geeft, het geloof ondersteunt, de liefde verrijkt. 

Goede Jezus,
met geloof en vertrouwen, verlang ik naar de Heilige Communie.
Naar de ontmoeting met U.
Naar het samenzijn in de kerk.

Juist op momenten van alleen zijn en stilte vraag ik om uw nabijheid.
Kom Heilige Geest,
en vervul de harten van de gelovigen.
Vervul mijn hart.
Amen.
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COMMUNIEZANG: VENI CREATOR SPIRITUS

Meerstemmig (F. Eppink) & Gregoriaans

Veni, Creátor Spiritus,
mentes tuórum visita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti, péctora.

Kom, Schepper, Geest daal tot ons
neer, houdt Gij bij ons uw intocht
Heer; vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Tu septifórmis múnere,
dextræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

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

Per te scíamus da Patrem,
noscámus atque Fílium,
te utriúsqe Spiritum
credámus omni témpore.

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

GEBED NA DE COMMUNIE

God, Gij schenkt uw kerk gaven uit de hemel; bewaar in haar de
genade die Gij gegeven hebt. Geef dat de heilige Geest die over ons
is gekomen zich steeds sterker in ons doet gevoelen, en laat dit
geestelijk voedsel ons ten goede komen bij onze voortgang op de weg
der verlossing. Door Christus onze Heer.

ZEGEN EN WEGZENDING

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. Amen.

Moge het wonderbaar vuur dat boven de apostelen is verschenen uw
hart volkomen zuiveren van alle kwaad en u verlichten met zijn
helder licht. Amen.
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En moge Hij, die 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. Amen.

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia.

WAT ALTIJD IS GEWEEST

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande.
Hij is nog niet verstomd, Hij waait ons toe en komt
en zegt Ik ben uw Vader.

Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht, zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht  aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.  


