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OPENING VAN DE VIERING

Openingslied: Geest van God, adem van leven
t: J.M. Morin m: P. en V. Mugnier

Refrein: Geest van God, adem van leven,
Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht:
U heiligt ons.

Kom o Geest, kom in ons hart;
kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed:
Wij zien naar U uit.               Refrein…

Kom, o Geest van heiligheid,
Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één:
wij zien naar U uit.              Refrein…

Kom o Geest, houd ons bijeen,
Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw:
wij zien naar U uit.              Refrein...

Kruisteken en begroeting 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
En met uw geest.

Inleiding
Gebed om vergeving      
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Heer, die in deze wereld zijt gekomen 
om de liefde van de Vader te openbaren 
en ons het leven te brengen, ontferm U over ons. 

   Alle pijn en elk verdriet, wij weten Heer, dat U het ziet.
 
Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden 
om ons tot God te brengen, ontferm U over ons. 

   Alle pijn en elk verdriet, wij weten Heer, dat U het ziet.
 
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen 
en de schepping weer nieuw maakt, ontferm U over ons. 

   Alle pijn en elk verdriet, wij weten Heer, dat U het ziet.
 

 Moge de goede en barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten en tekortkomingen vergeven 
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

 
Lofzang:  Eer aan U God

t: Marcel Zagers m: Christiaan Winter
Eer aan U God 
die de wereld begon
niet uit het niets 
maar uit liefde voor het leven.
Eer aan U God om het licht,
licht van de zon.

Eer aan de Zoon
die Gods Woord openbaart.
Vrede bestaat 
uit het brood dat wij gaan delen.
Eer aan de Zoon die wij zien,
zien in elkaar.
Eer aan de Geest
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die de toekomst begint.
Alles wordt nieuw,
nieuw de hemel, nieuw de aarde.
Eer aan de Geest die ons drijft,
drijft als de wind.

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing Handelingen 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, 
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Kretenzen en Arabieren, 
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden."

Woord van de Heer. Allen: Wij danken God.

Tussenzang:  Alleluia, breng eer aan de Koning 
t: Bert Stolwijk m: Bruno Hamm

Refrein: Alleluia, breng eer aan de Koning.
Alleluia, zing voor God!
Alleluja, en klap in je handen, alleluja.

Waar wij ook heengaan, U gaat met ons.
Wie weet waarheen de weg ons leidt?
God wij vertrouwen: U bent bij ons.
Nu, de hele dag een leven lang. Refrein.

Evangelie     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. Allen: Wij danken God.

Evangelie acclamatie: Alleluia, breng eer aan de Koning 
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Alleluia, breng eer aan de Koning.
Alleluia, zing voor God!
Alleluja, en klap in je handen, alleluja!

Verkondiging

Moment van stilte

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.

Voorbede
Acclamatie: Heer, schenk ons uw Geest! t,m: NRL

DIENST VAN DE TAFEL
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Offergave

Offerandelied:  Liefde, blijdschap, vrede
t,m: Pieter van Maastricht

Refrein: Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw 
wil de Heer je leren 
door de heil’ge Geest in jou.

Het is vaak moeilijk om goed te doen 
en echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons 
zijn heil’ge Geest gegeven.      Refrein…

Waar je ook bent of wat je ook doet, 
Hij wil je steeds weer leren. 
om door je hele doen en laten heen 
de Vader te vereren.        Refrein…
Wanneer Gods Geest je leven leidt 
dan zul je pas gaan merken 
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
en altijd zal versterken.        Refrein (2x).

Aanbrengen van de gaven 

Gebed over de gaven

Prefatie    1 van Pinksteren

De Heer zal bij u zijn.  
allen: De Heer zal u bewaren.   
Verheft uw hart.
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
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allen: 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, het lied van al wat leeft.
t: Bol, J.J. m: W. ter Burg

Refrein: Heilig, het lied van al wat leeft,
zing heilig onze God!

Duisternis en stralend licht, zing heilig,
water onder blauwe lucht, zing heilig,
bloemen in een zee van groen, zing heilig. 

Zon en maan en sterrengloed, zing heilig,
waterdier en vogel vrij, zing heilig
en vooral jij lieve mens, zing heilig.

Eucharistisch gebed  
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Ja God, U bent heilig en goed voor ons en alle mensen. 
Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. 
Hij kwam in de wereld omdat de mensen U in de steek gelaten hadden 
en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. 

Hij heeft onze ogen en oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: 
broers en zussen van elkaar, kinderen van U, onze Vader. 
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen 
rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. 

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, 
zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, Uw Zoon.

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, 
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. 
Hij nam het brood, dankte U, brak het, gaf het hen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, 
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.

Daarna zei Hij tot hen:
Blijf dit doen om Mij te gedenken.
Daarom zijn wij hier samen, Vader en denken blij en dankbaar 
aan wat Jezus deed voor ons geluk. 
Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven. 
Zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis.

Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: 
neem ons op in uw liefde samen met Jezus, uw beminde Zoon. 
Hij is voor ons gestorven. Maar U hebt Hem leven gegeven.
  Daarom zingen wij:
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Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.
Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

P: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.

Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

P: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. 
Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet 

voorbij.

Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel 
te eten van het Brood, het Lichaam van Christus, onze Heer. 
Zo maakt U ons blij door de heilige Geest. 
Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, 
en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht.

Denk Heer, aan onze paus Franciscus, 
aan onze bisschop Cornelis en aan alle andere bisschoppen. 
Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn. 
Laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. 
God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw
Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, 
met de H. Stephanus en met alle heiligen. 
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.

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.
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Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome; 
uw wil geschiede, op aarde zoals 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. 

Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen 
zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol 
wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

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

Vredewens 

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. 
allen: Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.
allen: En met uw geest.

Wenst elkaar de vrede.

Breken van het Brood
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Lam Gods  
t: A. Arens m: Vroome

Lam Gods, dat wegneemt de zonden, 
de zonden van de wereld, 
ontferm U over ons. 2x

Lam Gods, dat wegneemt de zonden, 
de zonden van de wereld, 
geef ons de vrede.

Communie

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communielied       Vrede van God
t,m: Johan Bronsveld

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.

Gebed na de communie
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Dankwoord

SLOT VAN DE VIERING

Mededelingen

Wegzending en zegen

Slotlied       We kwamen hier op adem
t: Greet Brokerhof-Van der Waa

m: Marijke van der Ouderaa

We kwamen hier op adem.
We zochten naar wat licht,
een woord van troost, een beetje hoop,
een droom, een ver gezicht.

Refrein: Laten we nu weer op weg gaan,
op weg naar de plaats waar je hoort.
Op weg naar een wereld 
waar liefde kan groeien,
een wereld als tuin 
waarin vrede zal bloeien.
Kom ga op weg en maak voort!

We droomden hier van liefde.
We hebben moed gevraagd.
We zochten samen naar de kracht
die heel ons leven draagt. Refrein…

We vonden hier wat warmte.
We waren niet alleen.
We nemen nu Gods zegen mee
voor ons en iedereen. Refrein…
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