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Openingslied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
 
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 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. 
 
 
Begroeting en inleiding 
 
 
Kyrie 

Kyrie, eleison Heer, ontferm u  
Christe, eleison Christus, ontferm u  
Kyrie, eleison Heer, ontferm u  
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Gloria 

Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge  
et in terra pax hominibus en vrede op aarde aan  de 
bonae voluntatis. mensen die Hij liefheeft. 
Laudamus te. Wij loven U. 
Benedicimus te. Wij prijzen  
Adoramus te. en aanbidden U.  
Glorificamus te. Wij verheerlijken U  
Gratias agimus tibi propter  en zeggen U dank 
magnam gloriam tuam. voor uw grote heerlijkheid. 
Domine Deus, Rex caelestis, Heer, God, hemelse Koning,  
Deus Pater omnipotens; God, almachtige Vader. 
Domine Fili unigenite,  Heer, eniggeboren Zoon, 
Iesu Christe; Domine Deus, Jezus Christus; Heer God, 
Agnus Dei, Filius Patris; Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
miserere nobis;  der wereld, ontferm U over ons. 
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden 
suscipe deprecationem der wereld, aanvaard ons ge- 
nostram; Qui sedes ad bed. Gij die zit aan de rechter- 
dexteram Patris,  hand van de Vader, 
miserere nobis. ontferm U over ons. 
Quoniam Tu solus Sanctus, Gij alleen zijt de Heilige, 
Tu solus Dominus, Gij alleen de Heer, 
Tu solus Altissimus, Gij alleen de Allerhoogste, 
Iesu Christe, Jezus Christus, 
cum Sancto Spiritu: in met de heilige Geest in de 
gloria Dei Patris. heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
 
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   
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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 geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons 
hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en 
Elamieten, bewoners van Mesopotámië, van Judéa en Kappadócië, 
van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied 
van Libië bij Cyréne, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als 
proselieten, Kreténzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal 
spreken van Gods grote daden.’  
 

Zo spreekt de Heer– Wij danken God 
 
 
Tussenzang - Sequentie: Veni, Sancte Spiritus 
 
Veni, Sancte Spiritus,  Kom, Heilige Geest, 
et emitte caelitus  zend voort de hemelse straal 
lucis tuae radium.  van uw licht 
Veni, pater pauperum,  Kom, vader van de armen, 
veni, dator munerum  kom gever van geschenken, 
veni, lumen cordium.  kom, licht van het hart. 
Consolator optime,  Allerbeste trooster, 
dulcis hospes animae,  zachte gastheer van de ziel, 
dulce refrigerium.  zoete troost. 
In labore requies,  Rust bij het werk, 
in aestu temperies  verfrissing bij hitte, 
in fletu solatium.  vertroosting bij verdriet. 
O lux beatissima,  O, allerzaligst licht, 
reple cordis intima  vul het binnenste van het hart 
tuorum fidelium.  van uw gelovigen. 
Sine tuo numine,  Zonder uw godelijke macht, 
nihil est in homine,  is er niets in de mens, 
nihil est innoxium.  is er niets onschuldigs. 
Lava quod est sordidum,  Reinig wat vuil is, 
  



6 

 

riga quod est aridum,  maak nat wat droog is, 
sana quod est saucium.  genees wat gewond is. 
Flecte quod est rigidum,  Maak soepel wat stroef is, 
fove quod est frigidum,  verwarm wat koud is, 
rege quod est devium.  leid wat afgeweken is. 
Da tuis fidelibus,  Schenk uw gelovigen, 
in te confidentibus,  die vertrouwen op U, 
sacrum septenarium.  de zevenvoudige heilige giften. 
Da virtutis meritum,  Schenk voldoening voor weldaden, 
da salutis exitum,  schenk het uiteindelijke heil, 
da perenne gaudium,  schenk de eeuwige vreugde. 
Amen, Alleluia. Amen. Halleluja. 
 
 
Tweede lezing: Romeinen 8, 8-17 

Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet 
behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de 
zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God 
in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan 
behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door 
de zonde de dood gewijd, maar uw geest lééft, dankzij de 
gerechtigheid. En als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft 
opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus Jezus van de doden heeft 
doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door 
de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. Broeders en zusters, wij 
hebben dus verplichtingen maar niet aan onszelf, om zelfgenoegzaam 
te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij 
door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft zult gij leven. 
Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van 
God. De geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid die 
u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap 
ontvangen die ons doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’ De Geest zelf 
bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. 
Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, en wel 
erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn 
lijden om ook te delen in zijn verheerlijking. 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
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Alleluia 
 
 
 
 
 
 
Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen,  
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.  Refrein 
 
 
Evangelie: Johannes 14, 15-16. 23b-26 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn 
geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere 
Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Als iemand Mij liefheeft zal 
hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij 
zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft 
onderhoudt mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort is niet van 
Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik 
nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de Vader in mijn 
Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering 
brengen wat Ik u gezegd heb.’ 
 

Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

Overweging 
 
Credo 

Credo in unum Deum,  Ik geloof in één God, de al- 
Patrem omnipotentem,  machtige Vader, schepper van 
factorem caeli et terrae, hemel en aarde,  
visibilium omnium et van al wat zichtbaar en  
invisibilium.  en onzichtbaar is, 
Et in unum Dominum,  en in één Heer, Jezus Christus, 
Iesum Christum,  eniggeboren 
Filium Dei unigenitum. Zoon van God. 
Et ex Patre natum ante  vóór alle tijden geboren 
omnia saecula. uit de Vader. 
Deum de Deo, lumen de  God uit God, licht uit licht, 
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lumine, Deum verum  ware God uit 
de Deo vero. de ware God, 
Genitum, non factum,  geboren, niet geschapen, één 
consubstantialem Patri: per   in wezen met de Vader, en door 
quem omnia facta sunt. wie alles geschapen is. 
Qui propter nos homines  Hij is voor ons, mensen, en  
et propter nostram salutem  omwille van ons heil, uit de 
descendit de caelis. hemel neergedaald. 
Et incarnatus est  Hij heeft het vlees aangenomen 
de Spiritu Sancto door de heilige Geest 
ex Maria Virgine, uit de maagd Maria, 
et homo factus est. en is mens geworden. 
Crucifixus etiam pro nobis Hij werd voor ons gekruisigd, 
sub Pontio Pilato; passus  Hij heeft geleden onder Pontius 
et sepultus est. Pilatus, en is begraven. 
Et resurrexit tertia die, Hij is verrezen op de derde dag, 
secundum Scripturas. volgens de Schriften. 
Et ascendit in caelum, Hij is opgevaren ten hemel, zit 
sedet ad dexteram Patris. aan de rechterhand van de Vader. 
Et iterum venturus est cum Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
gloria, iudicare vivos et  om te oordelen levenden en 
mortuos, cuius regni non  doden; en aan zijn rijk komt 
erit finis. geen einde. 
Et in Spiritum Sanctum, Ik geloof in de heilige Geest, die 
Dominum et vivificantem:  Heer is en het leven geeft; die 
qui ex Patre Filioque  voortkomt uit de Vader 
procedit. en de Zoon; 
Qui cum Patre et Filio  die met de Vader en de Zoon 
simul adoratur, et  tezamen wordt aanbeden en 
conglorificatur; qui verheerlijkt; die gesproken heeft 
locutus est per prophetas. door de profeten. 
Et unam, sanctam,  Ik geloof in de ene, 
catholicam et apostolicam  heilige, katholieke 
Ecclesiam. en apostolische kerk. 
Confiteor unum baptisma  Ik belijd één doopsel tot 
in remissionem peccatorum. vergeving van de zonden. 
Et exspecto resurrectionem  Ik verwacht de opstanding van  
mortuorum. Et vitam venturi  de doden, en het leven van het 
saeculi. Amen. komend rijk. Amen. 
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DE LITURGIE VAN DE HUWELIJKSVIERING 
 
Pr: Lodewijk Petrus en Maria Catharina Dieuwke, u bent naar de kerk 

gekomen om voor de hier aanwezige geloofsgemeenschap en 
haar kerkelijke bedienaar, uw wil om in het huwelijk te treden te 
laten bezegelen door de Heer. In het doopsel heeft Christus uw 
leven al geheiligd. Nu schenkt Hij overvloedig zijn zegen aan uw 
echtelijke liefde. En aan de goede voornemens om elkaar tot in 
lengte van dagen trouw te blijven alsook om de andere plichten 
van het huwelijk te aanvaarden, geeft Hij innerlijke kracht door het 
sacrament van het huwelijk. Daarom verzoek ik u ten overstaan 
van deze kerkgemeenschap van uw bedoelingen te getuigen en 
te antwoorden op de volgende vragen: 

 
Ondervraging 

 

Pr: Lodewijk en Mary, jullie zijn hierheen gekomen om met elkaar te 
trouwen. Doen jullie dit uit vrije wil en met de volle instemming 
van jullie hart? 

Bruid en bruidegom: Ja. 
 
Pr: Jullie gaan elkaar trouw beloven. Zijn jullie bereid elkaar lief te 

hebben en te waarderen al de dagen van jullie leven? 
Bruid en bruidegom: Ja. 
 
De trouwbelofte 

Pr: Met elkaar willen jullie het huwelijksverbond aangaan. Mag ik 
jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze 
gemeenschap voor familie en vrienden, voor kerk en God jullie 
trouwbelofte uit te spreken. 

 
Pr: Lodewijk, wil jij Mary aanvaarden als jouw vrouw, 

en beloof jij haar trouw te blijven 

in goede en kwade dagen, 

in armoede en rijkdom, 

in ziekte en gezondheid? 

Wil jij haar liefhebben en waarderen 

al de dagen van jouw leven? 

Bruidegom: Ja, ik wil.  
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Pr: Mary, wil jij Lodewijk aanvaarden als jouw man, 
en beloof jij hem trouw te blijven 
in goede en kwade dagen, 
in armoede en rijkdom, 
in ziekte en gezondheid? 
Wil jij hem liefhebben en waarderen 
al de dagen van jouw leven? 

Bruid: Ja, ik wil. 

 

Bevestiging 
 
Pr: Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als 

gehuwden. Moge de Heer jullie huwelijksverbond bevestigen en 
jullie leven zegenen. Wat God verbonden heeft, dat zal de mens 
niet scheiden. 

 
Zegening en overhandiging van de ringen 
 
Pr: Heer, zegen deze ringen. Mogen Lodewijk en Mary dit sieraad 

dragen onder de zegen van uw Naam en hun trouw bewaren als 
een kostbaar goed. Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede 
leven en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar. Door Christus 
onze Heer. 

Amen.  

 
Bruidegom: Mary, draag deze ring als teken van  
 mijn liefde en trouw. In de naam van de Vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Bruid:  Lodewijk, draag deze ring als teken van  
 mijn liefde en trouw. In de naam van de Vader,  
 de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 
  



11 

 

Lied van de Liefde Tekst: F.X.J. Baneke – Muziek: J.S. Bach 
 
Al zing ik in een eng’len taal,  
al roep ik als een profeet. 
Zonder de liefde een leeg cymbaal. 
Al heb ik een volmaakt geloof 
en deel ik uit mijn bezit. 
Zonder de liefde is het niets. 
Zonder de liefde ben ik niets. 
 
De liefde is waarachtigheid, 
ziet heen door alle valse schijn. 
Zij zint geen kwaad, doet niemand pijn. 
De liefde reikt verzoening aan. 
Haar kracht kan zelfs de dood weerstaan. 
De liefde, zij zal nooit vergaan. 
De liefde, zij zal nooit vergaan. 
 
Nu zien wij nog in spiegelbeeld, 
ooit echter in Gods eigen Licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
Drie wonen in het mensenhart. 
Geloof en hoop en liefde. 
De grootste is de liefde; 
van deze drie de liefde. 
 
 
Voorbede en intenties de intentiekaars wordt aangestoken 
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Intermezzo: – Gereedmaken van de Tafel  
 
  Er wordt niet gecollecteerd.  
  U kunt uw gaven doneren 
  in de collectemandjes 
  bij het verlaten van de kerk  
 

Lied: Ev’ry time I feel the Spirit 

Refrein: Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 Ev’ry time I feel the Spirit 
 movin’ in my heart, I will pray. 
 
Upon the mountain, when my Lord spoke, 
out of His mouth came fire and smoke; 
Look’d all around me it look’d so fine, 
till I ask’d my Lord if all were mine.  Refrein. 
 
Oh, I have sorrows and I have woe 
and I have heartache here below; 
But while God leads me, I’ll never fear, 
for I am sheltered by His care.  Refrein 
 
 
Bereiding van de gaven 
 
P: Bidt, broeders en zusters … 
A: 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. 
 
Gebed over de gaven 
 
Eucharistisch gebed 
 
P: De Heer zal bij u zijn. A: De Heer zal u bewaren. 
P: Verheft uw hart. A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
P: Brengen wij dank aan de  A: Hij is onze dankbaarheid 
 Heer, onze God.   waardig.  
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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:  
 
Sanctus, sanctus, sanctus Heilig, heilig, heilig de Heer, 
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten. 
Pleni sunt caeli et terra Vol zijn hemel en aarde 
gloria tua. van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
Benedictus qui venit Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini. in de naam des Heren. 
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge. 
 
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 beker en 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.  

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, en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.   



15 

 

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, en Johannes, onze 
bisschop, 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 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.  
A: Amen. 
 
Onze Vader  

A: 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. 
 

P: Verlos ons, Heer… 
A: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  
 in eeuwigheid. Amen. 
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Huwelijkszegen 

Pr: Laat ons nu in alle deemoed Gods zegen vragen over het 
bruidspaar Lodewijk en Mary. God heeft hun woord van trouw 
bevestigd door de band van het huwelijk. Moge Hij op hen zijn 
kracht doen neerdalen en hun leven met milde hand begeleiden. 

 
 Heilige Vader, Schepper van al wat bestaat, man en vrouw hebt 

Gij naar uw beeld geschapen 
 en hun samenzijn hebt Gij overvloedig willen zegenen: U bidden 

wij in alle ootmoed voor deze bruid en bruidegom die zich op deze 
dag door hun huwelijk met elkaar verbinden. 

 
 Laat, Heer, over deze bruid Mary, en haar levensgezel Lodewijk, 

uw zegen in overvloed neerdalen. Laat uw Geest op hen rusten: 
vervul hun hart met zijn kracht en ontsteek in hen de gloed van 
zijn liefde. 

 
 Mogen zij de vreugde genieten van hun samenzijn, wederzijds 

een hechte band opbouwen 
 en onberispelijk zijn in hun levenswandel en voor hun kinderen 

toegewijde ouders. 
 
 Mogen zij U dankbaar zijn in voorspoed, bij tegenslag U zoeken, 

laat hen bij al hun werkzaamheden met blijdschap uw bijstand 
ervaren en in moeilijke omstandigheden uw vertroosting 
ondervinden. Mogen zij deelnemen aan het gebed van uw 
kerkgemeenschap en in deze wereld getuigen zijn van uw Naam. 
Geef hun levensvreugde tot in lengte van dagen, voorspoed te 
midden van hun dierbaren en leid hen na dit leven binnen in uw 
hemels rijk. Door Christus onze Heer.  

A:  Amen. 
 
 
Vredewens: Dona nobis pacem. 
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Agnus Dei 

Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
miserere nobis. (2x) ontferm U over ons. (2x) 
Agnus Dei, Lam Gods, dat wegneemt 
qui tollis peccata mundi, de zonden der wereld, 
dona nobis pacem. geef ons de vrede. 
 
Communie 

P: Zalig zij… 
A: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
 maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: I will sing with the Spirit   

I will sing with the Spirit. Ik wil Gods lof zingen met mijn  
Alleluia. geest. Alleluia 
And I will sing with the  Maar ik wil ook zingen met  
understanding also. mijn verstand 
Alleluia. Alleluia. 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zending en Zegen  

P: 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. 
 
P: 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. 
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P: 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. 

A: Amen. 
 
P: Zegene u de almachtige God, 
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
A: Amen. 
 
 
Slotlied: Geest die vuur en liefde zijt 
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De Heilige Geest daalt neer op de Maagd Maria en de apostelen op 
de dag van Pinksteren: Miniatuur uit Très Riches Heures du Duc de 
Berry 
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_Duc_de_Berry
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Folio_79r_-_Pentecostes.jpg
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Bezinning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


