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Dubbel-Aperitief:

It is the Spirit - Margaret Rizza

https://www.youtube.com/watch?v=9-0oNccrqDY
It is the Spirit of love who gives life,
who even at night guides my heart;
I say to this Spirit of love,
true joy lies in you alone.
You will show me the path of life,
the fullness of joy in your presence,
at your right hand your peace forever,
when we come to your life eternal.
You are the Spirit who gives life;
true joy lies in you alone

Het is de Geest van liefde die leven geeft,
die zelfs 's nachts mijn hart leidt;
Ik zeg tegen deze Geest van liefde,
ware vreugde ligt in jou alleen.
Je zult me het pad van het leven laten zien,
de volheid van vreugde in uw aanwezigheid,
aan uw rechterhand uw vrede voor altijd,
wanneer we tot uw eeuwig leven komen.
U bent de Geest die leven geeft;
ware vreugde ligt in jou alleen

-------------------Holy Spirit Living Breath of God – Keith & Kristyn Getty
https://www.youtube.com/watch?v=kDYjn-YdnD4
Holy Spirit, living Breath of God,
Breathe new life into my willing soul.
Bring the presence of the risen Lord
To renew my heart and make me whole.
Cause Your Word to come alive in me;
Give me faith for what I cannot see;
Give me passion for Your purity.
Holy Spirit, breathe new life in me.

Heilige Geest, levende adem van God,
blaas nieuw leven in mijn gewillige ziel.
Breng de aanwezigheid van de verrezen Heer
om mijn hart te vernieuwen en mij heel te maken.
Laat Uw Woord in mij tot leven komen;
geef me geloof voor wat ik niet kan zien;
geef me passie voor Uw zuiverheid.
Heilige Geest, blaas nieuw leven in mij.

Holy Spirit, come abide within;
May Your joy be seen in all I do—
Love enough to cover ev’ry sin
In each thought and deed and attitude,
Kindness to the greatest and the least,
Gentleness that sows the path of peace.
Turn my striving into works of grace.
Breath of God, show Christ in all I do.

Heilige Geest, kom verblijven binnenin;
moge Uw vreugde gezien worden in alles wat ik doe—
Liefde genoeg om elke zonde te bedekken
in elke gedachte en daad en houding,
vriendelijkheid voor de grootste en de minste,
zachtheid die het pad van vrede bezaait.
Verander mijn streven in werken van genade.
Adem van God, laat Christus zien in alles wat ik doe.

Holy Spirit, from creation’s birth,
Giving life to all that God has made,
Show Your power once again on earth;
Cause Your church to hunger for Your ways.
Let the fragrance of our prayers arise.
Lead us on the road of sacrifice
That in unity the face of Christ
Will be clear for all the world to see.

Heilige Geest, vanaf de geboorte van de schepping,
leven gevend aan alles wat God heeft gemaakt,
toon nogmaals Uw kracht op aarde;
laat Uw Kerk hongeren naar Uw wegen.
Laat de geur van onze gebeden opstijgen.
Leid ons op de weg van opoffering
dat in eenheid het aangezicht van Christus
voor de hele wereld duidelijk mag zijn.
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Intredelied: ZJ 433 - Geest van hierboven
mijn voorkeur: https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24 (Stef Bos)
majestueus: https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0 (Nederland zingt)
Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.
Wij mogen zingen van grote dingen
als wij ontvangen al ons verlangen
met Christus opgestaan, Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
als wij herboren Hem toebehoren
die ons is voorgegaan, Halleluja.
Wat kon ons schaden, wat van U scheiden
liefde die ons hebt liefgehad.
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn, Halleluja.
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn, Halleluja

Welkom
Vandaag vieren wij Gods Geest
die mensen helpend nabij is.
Een feest vol symboliek:
het gaat over geest, over vuur...
ongrijpbaar en tegelijk zo concreet.
Er gebeurt iets in en met mensen:
zij worden geraakt door die Geest die waait waar Hij wil,
die door zijn gaven mensen nieuw leven inblaast,
die verwarmt wat is verkild
en mensen doet herademen.
Moge wij beseffen hoe groot onze behoefte is aan die Geest-rijke gaven.
Daarom willen wij bij de aanvang van deze viering
de Geest bidden dat Hij zijn gaven over ons zou uitstorten.

Bidden om de gave van de Geest
Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.
Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.
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Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.
Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.
Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.
Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.
Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Herschep ons hart
➔ uitleg: https://www.tweeofdriebijeen.nl/herschep-ons-hart/
➔ lied: https://www.youtube.com/watch?v=ga4sqYxbGy0
Herschep ons hart, heradem ons verstand,
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.
Wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg U niet,
Verberg U niet.

of: Gebed om Gods ontferming
L.:

Omdat we soms uitgeblust door het leven gaan,
zeggen dat het toch nooit zal veranderen in onze wereld
en we graag alles bij het oude laten,
vragen wij om uw vernieuwende Geest, God.
Heer, ontferm U over ons.
We vragen om uw mantel van ontferming,
om beschutting tegen koude woorden en kille daden.
Ontdooi daarmee onze ingevroren mensbetrokkenheid
en wek ons opnieuw tot leven.
Christus, ontferm U over ons.
Omdat we vaak zo bang zijn
als we in ons leven aan een grens komen,
omdat we schrik hebben van nieuwe ideeën en profetische woorden,
vragen we om uw vurig enthousiasme.
Heer, ontferm U over ons.

God, Geest van vernieuwing en bevrijding,
geef ons vernieuwd terug aan onszelf en aan de anderen.
Doe ons elkaar zien met nieuwe ogen, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
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Eer aan God
Eer aan God in de hoge.
Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.
Eer aan God in de hoge.
Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed:
Hier samen, op Pinksteren,
bidden wij U, God: moge uw Geest in ons een kracht zijn
die chaos overwint.
Moge uw Geest in ons liefde zijn om elkaar te dragen
en vast te houden als één lichaam.
Moge uw Geest in ons waarheid zijn
die ons Kerk-zijn levendig en creatief houdt.
Moge uw Geest in ons vuur zijn
om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt.
Kom, heilige Geest, verlicht ons,
toon ons uw kracht en kom ons bevrijden. Amen.

Eerste lezing:

Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 2, 1-11)

1
Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3
Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4
Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
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6
Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7
Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8
Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9
Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, Pontus en Asia,
10
Frygië en Pamfylië, Egypte
en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11
Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.'

Tussenzang: Ps. 104 (103) 1ab, en 24ac, 29bc-30,31 en 34
Refr.: Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. Alleluia
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.
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.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.

Tweede lezing:

(1 Kor. 12, 3b-7. 12-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinte
Broeders en zusters,
3
Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt', en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer', tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4
Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5
Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en
dezelfde.
6
Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde
God, die alles in allen tot stand brengt.
7
Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn
van allen.
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12
Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen,
hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Christus.
13
Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en
Veni, creator Spiritus
vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest
mentes tuorum visita,
tot één lichaam gedoopt,
imple superna gratia,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
quae tu creasti pectora.

Tussenzang: ZJ 409 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.
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 gaven 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 ons voorgoed.
Leid 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.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
pacemque dones protinus,
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.
https://www.youtube.com
/watch?v=cDhYGdK0KQg

https://www.youtube.com/watch?v=446A5X_AUb0

Evangelie:

(Joh., 14, 15-16. 23b-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes
Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:
15
Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16
En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23
Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24
Wie Mij niet liefheeft,
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neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25
Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26
De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Overwegingen:
Vijftig dagen (Pentèkostè= vijftig) na Pasen sluiten we de Paastijd af met Pinksteren
waarop de gave van de Heilige Geest de wet van de liefde in ons hart schrijft.
Oorspronkelijk was Pinksteren een oogstfeest waarbij de joden God dankten voor de
opbrengst van de aarde. Van de gerstoogst, die in Israël rond Pasen begon, tot de
tarweoogst, zeven weken later, oogstte men. Ze noemden dit feest Sjavoeot, het
‘Wekenfeest’.
Hoe moeten we die Geest verstaan? De Heilige Geest of de Geest van God is onzichtbaar.
Daarom werden en worden nog steeds beelden gebruikt om uitdrukking te geven aan dit
creatief en inspirerend fenomeen. De Adem Gods of de Ruach. Probeer maar eens een
tijdje niet te ademen en dan plots opnieuw. Het is alsof je leven ontvangt. Er is de wind
(storm of zachte bries), een duif dat ook aan vleugels doet denken, zweven. Met
Pinsteren krijgen we het beeld van vuur als op tongen gelijkend. Woorden als ‘Gods
Geest’ verwijzen naar de inwoning van God in de mens, de inwezigheid van de liefde. Of
het woord inspireren: inademen zodat er als het ware een ruimte vrij komt voor wat
echt belangrijk is, zinvol. We gebruiken beeldspraak maar uiteindelijk is die te beperkt,
te kort, te klein, om het mysterie van God of van de Geest uit te drukken. Ze suggereert
enkel. Maar met het volgende kunnen we misschien wel verder. Er zijn de gaven van de
Heilige Geest zoals : wijsheid, geloof, het doorgeven van kennis, genezingen
verrichten….Maar bovenal herkennen wij het werken van de Geest aan de vruchten. Je
zou het ook deugden kunnen noemen. Er worden er 9 genoemd in de brief van Paulus
aan de Galaten. Er zijn 9 vruchten maar ze ontstaan uit die ene en eerste - de Liefde- en
ze doen die ene ook groeien. We kennen de zachtmoedigheid, zacht van moed,
barmhartig, aangenaam en nobel. Er is geduld. Tijd nemen om vanuit het hart en
mededogen te reageren. Kalme volharding, wachten zonder boos te worden is niet
makkelijk. Geduld speelt in meerdere religies een rol, zoals het jodendom, het
christendom en de Islam. In het christendom wordt geduld gezien als een van de
belangrijkste eigenschappen in het leven. Een derde is de vriendelijkheid. Je geeft om
de ander, je bent betrokken op de ander in voor- en tegenspoed. Je straalt warmte uit en
deelt van jezelf. Verder kennen we ook goedheid. Dat sluit aan bij vriendelijkheid. Is
een vorm van welwillendheid. Je luistert naar elkaar en probeert te begrijpen wat de
ander nodig heeft aan zorg en aandacht. We mogen de vreugde en de vrede niet
vergeten. Deze deugden spelen in op elkaar. Vreugde, blijdschap, brengt een vredig
welbevinden voort. Omgekeerd zal vrede een rust en ‘contentement’ mogelijk maken.
Vooral in onze directe omgeving. Paus Franciscus zegt dat vreugde ons kompas moet
zijn. Zijn geschriften getuigen hierover zoals daar zijn Amoris laetitia, Laudato Si
enz...Geloof en daarbij horend een innig vertrouwen, zijn ook vruchten van de werking
van de Geest. De apostelen overwonnen hun angst door in gebed geduldig elkaar te
ondersteunen, te vertellen over hun beleving met Jezus. Door alles in Gods handen te
leggen konden ze doordrongen worden van Zijn liefde. Niet zij zelf kozen die weg van
verkondiging maar in gebed kwamen ze hun opdracht op het spoor. Zo vergaat het ons
ook als wij tijd nemen om wat dan ook voor te leggen aan God. Tenslotte is er de
zelfbeheersing of zelfdiscipline. Je gaat niet direct in op wat opwelt in gemoed en
gedachten. Je luistert eerst of wacht af tot er rust is in jezelf, tot je met mildheid naar de
situatie kunt kijken. Je mag boos zijn of verontwaardigd voor bepaalde mistoestanden of
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onbegrip. Je mag dit uiten maar doe het met zachtmoedigheid. Zo belanden we weer bij
de eerste eigenschap: de liefde, de kern van het hele paasgebeuren (Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren)
Het pinkstert tot op vandaag d.w.z. mensen gaan elkaar weer verstaan omdat ze
luisteren met hun hart, omdat ze weer zien met een open blik. Het pinkstert waar
gemeenschap groeit en elk een plaatsje krijgt in de kerk maar ook daarbuiten. Het
pinkstert waar mensen licht geven aan elkaar, waar verbindingen worden versterkt, waar
angst wijkt voor vertrouwen en hoop mogelijk wordt. Het pinkstert waar liefde blijft
brandt als een vuur, als een verlangen en het angstvallig zwijgen vervaagt door vreugde
en vriendelijkheid. Met woorden van pater Marc De la Marche sj. kunnen we eindigen.
De wind waait nog altijd. Nu zoals toen. Op de weg. Op alle mogelijke wijzen. Op het
eerste gezicht de rust verstorend, oncomfortabel en vervelend. Maar ook bevrijdend,
zuiverend, verfrissend, vernieuwend, zalvend, helend, smog en mist en onnodige ballast
wegblazend… Laat het maar waaien. Laten we maar in de wind gaan staan. Niet bang
zijn en vertrouwen. Laat het maar Pinksteren.
(Ann Vanraes)

-------------------Gij, Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.
Gij, Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven te doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet verkwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in hun ijdel zoeken naar effecten.
Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden.
Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.
(Manu Verhulst)

-----------------
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Pinksteren is:
God zien gebeuren,
terwijl je alleen maar
mensen ziet.
Pinksteren is:
het goede aan het licht
zien komen
waar je ziet
dat mensen
voor elkaar
in vuur en vlam
beginnen te geraken.
In het begin
riep God al:
‘Er zij licht’.
Niet voor zichzelf
riep God
om licht,
maar voor de mensen.
Een soort gebed
van God voor ons.
Dat wij voor elkaar
geen duister
zouden zijn,
maar licht.
Pinksteren is telkens weer:
een handvol mensen die dat opnieuw ontdekken.
En de tijd na Pinksteren:
dezelfde mensen die gaan doen
wat ze ontdekt hebben.

--------------------------Stort uw Geest uit over jong en oud,
over man en vrouw,
over hoog en laag,
over west en oost.
Stort
in de
in de
in de

uw Vuur uit in het hart van de mensen,
mond van de mensen,
ogen der mensen,
handen der mensen.

Zend uw Adem neer over hen die geloven,
over allen die twijfelen,
over allen die liefhebben,
over allen die eenzaam zijn.
Stort uw Vuur uit over de woorden van mensen,
over het zwijgen van mensen,
over de talen van mensen,
over de liederen van mensen.
Zend uw Adem neer over allen die toekomst bouwen,
over hen die het goede bewaren,
over hen die het leven behoeden,
over allen die schoonheid scheppen.
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Stort uw Geest uit over de huizen van mensen,
over de steden van mensen,
over de wereld van mensen,
over alle mensen van goede wil.
Hier en nu,
over ons,
stort uw Geest uit.
(F. Crompout)

------------------------Woorden van geloof:
Ik geloof in God, onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt
en hoopt dat ieder van ons meewerkt,
opdat deze aarde nieuw wordt
door onderlinge liefde.
Ik geloof in Jezus van Nazareth
die onderricht gaf aan de mensen
om ze te leren
over de goedheid en de liefde van de Vader.
Ik geloof dat Jezus heel nabij is
wanneer we ons inzetten voor elkaar.
Ik geloof in de heilige Geest
die Jezus ons gezonden heeft
om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed. Amen.

Voorbeden:
God, Schepper, Geest, kom over hen die eenzaam zijn
opdat ze kracht vinden om hun isolement te doorbreken.
Kom over hen die angstig en krampachtig leven
opdat zij het vertrouwen hervinden in zichzelf en in U.
Laten wij bidden…
God, Schepper, Geest, kom over hen die bedroefd zijn
opdat ze getroost worden.
Kom over hen die gewond zijn tot in het diepst van hun hart
opdat zachte krachten hen genezen.
Kom over hen die lijden en onrustig zijn opdat ze herademen.
Laten wij bidden…
God, Schepper, Geest, kom over hen die leiding geven in uw
Kerk, in de samenleving en in het bedrijfsleven.
Dat zij zich verantwoordelijk weten
voor het geluk van allen die van hen afhankelijk zijn. Laten wij bidden…
God, Schepper, Geest, kom ook over ons.
Genees de wonden die we elkaar toebrachten.
Neem de muren weg die we optrokken.
Maak zacht in ons wat is verstard. Laten wij bidden…
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God, Schepper, Geest, kom over onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven.
Moge zij eeuwig leven in uw rust. Laten wij bidden…

Lied: ZJ 410 - De Geest des Heren
https://www.youtube.com/watch?v=JlJdG_v6qKo
na na na – versie:
https://www.youtube.com/watch?v=YtDij1lBcjI

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.
De geest die in ons woont, 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
Wij nemen het brood en de beker en bieden ze U aan, God.
Laat deze gaven in ons uw Geest wakker houden,
een Geest van breken en delen.
Moge Hij ons geestdriftig maken en ons moed geven
om Jezus te volgen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Groot Dankgebed
Wij verheffen hart en stem, goede God,
en danken U om uw heilige Geest
in wie U deze boeiende wereld hebt geschapen,
waaruit het heelal met zijn ruimte en geheimen is geboren.
Wij danken U om dit Vuur van liefde
dat ons menselijk bestaan doordringt en warmte geeft.
Wij danken U om dit Licht
waarin mensen elkaar vinden en beminnen.
Wat verlamd ligt in zichzelf,
wordt door zijn Kracht bewogen.
Hij wekt moed en levenswil,
bereidheid tot het goede.
Uit Hem is ook het schoonste wonder van uw schepping geboren:
Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
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Sindsdien is zijn Kracht niet meer te stuiten.
Hij is de Ziel van allen die ontvankelijk zijn.
Zijn Geest werkt ook in deze tijd en waait waar Hij wil.
Daarom willen wij U danken
en sluiten wij ons aan bij de engelen en de heiligen die U toezingen: Heilig …
Daarom keren wij steeds opnieuw terug
naar het Woord en het voorbeeld van onze Heer Jezus.
Wij willen 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 voor allen,
is ook zijn liefde naar de wereld uitgegaan,
een lopend vuur dat mensen in beweging brengt.
Daarom gedenken wij die laatste maaltijd.
INSTELLINGSVERHAAL
Dit is de kern van ons geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Ja, Heer God, wij erkennen dat uw Geest van liefde
machtiger is dan alle zonde en kwaad.
Gij hebt Jezus niet doen ondergaan in dood en verlatenheid.
Daarom durven wij vragen:
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 Maria, de moeder van Jezus,
en met de vele oprechte mensen die ons zijn voorgegaan,
met alle christelijke getuigen en heiligen,
maar ook met onze dierbare familieleden en vrienden
die reeds gestorven zijn…
Zo durven wij samen een nieuwe toekomst verwachten.
Wij zijn uw kinderen.
Wij leven tussen hoop en vrees,
maar weten ons gesterkt door uw genade, door Jezus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,
barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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Onze Vader
Kom, heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus 'Onze Vader' noemde:
Onze Vader,...
Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende Waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens
Ergens tussen Pasen en Pinksteren
zaten zij opgesloten in hun huis en in zichzelf.
Maar U, God, hebt zich van luiken en sloten niets aangetrokken.
U bent bij hen binnengekomen
en hebt hen ‘vrede’ toegezegd.
Deuren gingen open, ketens werden gebroken,
angst smolt weg en mensen stonden op.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook vandaag over ons dat krachtig Woord van vrede.
Die vrede van Pinksteren zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.

Lam Gods
Communielied:

ZJ 447 - Geest van God, Adem van leven

➔ https://www.youtube.com/watch?v=6MRjOrHjCgk
➔ vormselwerking: https://www.youtube.com/watch?v=RH4CiXlnAiY
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
Kom, o Geest van heiligheid,
Geest van waarheid kom in ons,
Geest van liefde maak ons één:
wij zien naar U uit.
Kom o Geest, houd ons bijeen,
Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, maak ons nieuw:
wij zien naar u uit.
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Slotgebed:
God die onze Vader bent,
breng ons met de kracht van uw Geest in beweging
om te doen wat Jezus ons voordeed.
Wanneer wij goed willen zijn voor elke mens,
wanneer wij vrede willen brengen,
kom dan, Geest van God.
Wanneer wij willen bidden en de stilte niet vinden,
willen troosten en de woorden niet kennen,
wanneer wij willen helpen en niet weten hoe:
kom dan Geest van God en leef in ons.
Dit vragen wij U op dit Pinksterfeest
en alle dagen van ons leven. Amen.

Zegen en zending
Dessertje:
Vandaag weer zoals die eerste Pinksteren?
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.
(Jean-Paul Vermassen)
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