Steek ons aan!

Viering op de het Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 5 juni 2022
Voorganger: Pastoor Broeders

Openingslied Geef kracht geef vuur
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur,
waai vol, blaas de geur in ons leven,
kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven!
Daal neer, vervul, breek in, raak aan, maak zacht,
Heilige Geest, geef ons leven!
Zachte kracht, die ons hart verwarmt
stem die spreekt en prevelt
als het ruisen van de wind in ons hoofd.
Strelend licht dat in ons ontvlamt,
ruimte die zich opent,
Helper, Trooster die ons is beloofd.
Gij doopt ons in verwarrend vuur, Gij raakt ons in de ziel!
Daar waar de stilte spreekt;
Daar waar het licht het donker breekt,
wees aanwezig hier dit uur.
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur,
waai vol, blaas de geur in ons leven,
kom wind, kom storm, kom kracht en vorm,
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven!
Daal neer, vervul, breek in, raak aan, maak zacht,
Heilige Geest, geef ons leven! 2x
Opening door de pastoor
Kyrie uit de Bonifatiusmis
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison
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Gloria uit de Bonifatiusmis

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Gloria in Excelsis Deo, Gloria Deo Domino
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Openingsgebed door de pastoor
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Eerste Lezing uit de Handelingen van de Apostelen
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar op dezelfde plaats. Plotseling klonk er uit de hemel een
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden
destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op
aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze
raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren
buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken?
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Woord van de Heer – Wij danken God
Tussenzang 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
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Tweede Lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de
Romeinen
Broeders en zusters, Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan
God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet
laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet
toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde
weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u
door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de
Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent,
levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden
door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u
echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen
die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst
te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn,
en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest
zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we
zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van
God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen
in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.
Woord van de Heer – Wij danken God
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Sequentie Veni creator spiritus

Kom schepper, Geest, daal tot ons neer
Evangelie-acclamatie Alleluja

we staan

Alleluja, Alleluja, Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja
Evangelielezing volgens 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; 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.”
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Acclamatie na het Evangelie Tu Sei Sorgente Viva uit Taize
Tu sei sorgente viva,
Tu sei fuoco, sei carità.
Veni Spirito Santo, veni Spirito Santo.
Jij bent bron van leven.
Jij bent vuur en warmte.
Kom Heilige Geest!
Overweging door de pastoor
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Voorbeden
Gezongen acclamatie na elke bede:

Mi-se - ri-cor-des si - cut Pa - ter!
cut Pa - ter!
Gebedsintenties van de parochie
Collectelied In vuur en vlam
Wie leeft verloren in de tijd
Raakt aan de haast zijn leven kwijt
Hij gaat zijn weg met ogen dicht
Hij ziet geen schijn, geen spoor van licht
Maar als zo’n blinde ziende wordt
Dan komt hij oog en oor tekort
Hij vindt zichzelf, de dag breekt aan
Hij komt in vuur en vlam te staan (2x)
Veel mensen zijn er levend dood
Want hun bestaan is ademnood
Ze leven roekeloos en snel
En zetten hart en hoofd op ’t spel
Maar als zo’n mens geduldig wacht
Dan voelt hij hoe een ander zacht
Zijn armen om hem heen wil slaan
Hij komt in vuur en vlam te staan (2x)
Wanneer een mens maar verder wil
Hij jaagt maar door en staat niet stil
Op weg naar geld en klatergoud
Zo’n mens verslijt, wordt ziende oud
Maar als hij knielt en biddend rust
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Mi-se-ri-cor- des si -

Misschien dat God hem wakker kust
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan
Hij komt in vuur en vlam te staan (2x)
Wie vastgeroest en uitgedoofd
Alleen nog in vandaag gelooft
Wie nooit eens over bergen ziet
Wordt moe, en sterven zal zijn lied
Maar als in harten heimwee brandt
Naar nieuwe tijd en blijer land
Dan breken mensen op en gaan
Men komt in vuur en vlam te staan (2x)
Gebed over de Gaven door de pastoor
Eucharistisch gebed

we staan

P:De Heer is met u
A:En met uw geest
P:Verheft uw hart
A:Wij zijn met ons hart bij de Heer
P:Brengen wij dank aan de heer onze God
A:Hij is onze dankbaarheid waardig
P: 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 een 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 krachten die U loven, die U
dit lied toejuichen zonder einde:
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Sanctus uit de Bonifatiusmis
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.

Benedictus qui venit in nominee Domine
Hosanna in excelsis!
P: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt
Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij
ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij
uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar
Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen
Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij,
almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn
lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij
onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak
het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het
dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
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 VA DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE
GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
P:Oneindig goede Vader, wij vieren gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw
Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven
opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met
genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die
zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. God
van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde, de
Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde. Maak ons sterk
door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en
met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld
van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel
het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze
bisschop Johannes, en paus Franciscus.
Erbarm U, Vader, over over alle gestorvenen waarvan Gij alleen
het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de
verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan
op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;
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dat wij met Maria, de maagd en Moeder Gods, met uw apostelen
en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw
Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
Allen: 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
Onze Vader
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, 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.

Allen:

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

Vredeswens
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Lied bij de Vredeswens Toon ons Jouw gezicht
Op deze dag, God, bidden wij om vrede
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht
Agnus Dei uit de Bonifatiusmis

Agnus Dei, qui tollis peccata muni, dona nobis pacem
Communie
Communielied The Ten Commandments
You shall have no other god before Him
and never worship those who walk
on the earth
or down beneath the ocean.
You shall not name the name of God in vein,
and let the seventh day remain
for him alone, remain for Him alone.
And let the seventh day remain for Him alone
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Love the ones who brought you in this world
And you will find your love returned
By God, your Father
By God, your Father
You shall not kill another
You shall not take a life away
Have and hold,
and never take another
And when temptation comes be strong,
in your heart be true to one another
And you shall never steal or tell a lie
Let greed and envy pass you by
And you shall never steal or tell a lie
Let greed and envy pass you by,
let them pass you by
Slotgebed door de pastoor
Mededelingen
Wegzending en Zegen
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?
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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!
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