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Openingslied Vervul o Geest 
 
Vervul o Geest, vervul,  
doordring ons hier bijeen. 
Geef adem geef ons stem.  
Breek door de muren heen, 
breek door de muren heen,  
breek door de muren heen 
 
OPENING 
 
Kyrie uit Taize 
 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
Gloria uit Taize    
   
Gloria, in excelcis Deo, Gloria, Gloria, Deo 
Deo, Gloria, Deo, Gloria 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing — 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 
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werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in 
vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken 
gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome man¬nen, die 
afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat 
geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing 
hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen 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 
 
Tussenzang  Veni creator spiritus 
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Tweede lezing — Uit de brief van het heilige apostel Paulus aan 
de Galaten (5, 16-25) 
Broeders en zusters, leeft naar de Geest, dan zult ge niet 
uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt 
met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt 
in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop 
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u 
door de Geest Iaat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen 
van zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, onreinheid en 
losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, tweespalt, afgunst, 
driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, 
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u zoals ik u 
al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen zullen het 
koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de Geest 
daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.Met zulke dingen 
heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, 
hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en 
begeerten. Daar wij leven door de Geest, willen we ook leven 
volgens de Geest. 
 
Woord van de Heer   Wij danken God 
 
Evangelie-acclamatie Alleluja   
 
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes (15, 26-27; 16, 12-15) 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Wanneer de Helper komt 
die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van 
de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook 
gij moet getuigen, want vanaf het begin zift gij bij Mij. Nog veel 
heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. 
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de 
volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken maar 
spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. 
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Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij 
van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal 
verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. AI wat de Vader 
heeft is het mijne.” 
 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Acclamatie tijdens de voorbede 
Heer ontferm u (3x)  
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Sanctus uit Taize 
 

 

 
Lam Gods  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communielied Eet mijn Brood 
Eet mijn brood, leef van Mij 
Eet van Mij en je zal leven 
Hier mijn Lichaam, mijn ziel en mijn Bloed. 
Eet van Mij, opdat jullie leven. 
 
SLUITING 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dona_nobis_pacem
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Slotlied Vuur van de Enige 
 
Ochtend, koud en mistig licht,  
gaande de dag: onzeker, ongericht. 
Avond en weemoed, gloed van de nacht,  
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht? 

 
Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,  
geen hemel die nog uitzicht biedt. 
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,  
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 
    
Woord van de enige, spreek ons aan, 
Woord van de enige, spreek ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
    
Is er een woord dat leven doet,  
helder als water, vrede tegoed,  
adem en hartslag een nieuw gezicht? 
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht! 
   
Enige vrede, zie ons aan, 
Enige vrede, zie ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan! 


