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Wanneer de aandacht niet meer 
geconcentreerd op het centrum gericht is, 

op die Ander die beslag legt 
op ook het allergewoonste, 
dan gaan mensen dwalen.

(Willem Barnard)
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VOORAF Orgel

INTREDE.

Lied. De Geest des Heren heeft (2c.)
t.: H. Oosterhuis

m.: J. Vermulst

WELKOM.

Pinksteren
feest van zon en zomer,

van mooi getooid en fris getint.

Pinksteren
feest van geestdrift en durf,

daadkracht en blind vertrouwen.

Pinksteren
dag van eerbied voor de aarde en

voor het Mysterie dat haar bewoont.

Pinksteren
een dag om samen wereldwijd

te staan voor waar en waarachtig.

Welkom dan ook u allen hier
omwille van elkaar 

in Gods naam samen. +

Lied. De Geest des Heren heeft (1c.)

SCHULD BEKENNEN.

V. Waak over je gevoelens ... 
't worden je gedachten.

Waak over je gedachten ... 
't worden je woorden.

Waak over je woorden ... 
't worden je daden.

Waak over je daden ... 
 't wordt gewoonte.

Waak over je gewoonten ... 
't wordt je geweten.

Waak over je geweten ... 
het is je hele wezen.

A.: SCHOTEN WIJ TEKORT, 
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING. Woord en lied

A.: Verbreek de kilte (c1) t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

Hoe druk ook bezig en steeds doende -
zoek rust en neem de tijd om 

je diepe zelf te beleven en 
het leven te ervaren.

A.: Verbreek de kilte (c2)

Hoe ook geaard of gevaren -
we zijn allen van één en 
 dezelfde geest bezield, 

 delen dezelfde levensadem.

A.: Verbreek de kilte (c3)
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Hoe anders ook getint,
hoe verschillend ook gebekt -

toch zijn wij allen
van één en hetzelfde geslacht.

A.: Verbreek de kilte (c1)

GEBED

V.: Houd ons vurig gaande
hoe steil ons levenspad ook is; -

laat ons helder zien
hoezeer het visioen ook verbleekt; -

laat ons vertrouwen
hoe zwakjes de einder ook gloort,

Gij die doet met onze handen, 
liefhebt met ons hart,

Gij die de wereld stuwt en 
voluit gelooft in uw mensen 
voor tijd en eeuwigheid.

A.: Amen.

Lied. 

A.: Geest die vuur en liefde zijt, 
Geest die leeft van eeuwigheid, 
voortkomt van de Zoon en Vader, 
leid o Heer ons altijd nader 
door uw liefde, door uw licht, 
tot uw heilig aangezicht. 

EERSTE LEZING. Handelingen 2,1-11

Het was Pinksteren. Jezus' vroegere vrienden zaten
bang en beducht voor de buitenwereld op een en
dezelfde plaats samengeklit. Toen kwam er een geruis
van boven dat het hele huis vulde en tot een orkaan
aanzwol. Allen zagen hoe tongen van vuur zich op
hen neerzette en hoe ze, door de Geest geraakt,
spraken al naargelang deze hen te spreken gaf.
Vanwege het feest waren er mensen uit alle 
windstreken naar Jeruzalem gekomen. Toen de storm
opstak, liepen ze te hoop omdat ieder zich in zijn
eigen taal hoorde aangesproken. Ze begrepen er niets
van en riepen verbaasd: 'Die daar aan het woord zijn
komen allemaal uit Galilea; en toch horen wij hen
onze taal spreken. Parthen, Meden, Elamieten,
mensen uit Pontus, Asia, Egypte en Libië, de
Romeinen die hier wonen, Kretenzen en Arabieren -
wij allen horen hen in onze moedertaal spreken over
God en Goed.' Er waren er ook die snierden:
'Allemaal dronkemanspraat.'

A.: Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuiv're maat, 
Trooster die met wond're krachten 
bijstaat wie in leed versmachten; 
wees ons op de levenszee: 
vaste baak en veil'ge ree. 

HET EVANGELIE. Johannes
20,19-23

In de avond van de eerste dag van de week, toen Jezus'
volgelingen de deuren van hun schuilplaats goed
gesloten hielden uit vrees voor de joden, kwam Jezus
binnen, ging tussen hen instaan en zei 'Vrede zij u'.
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Toen toonde hij hen zijn handen en zijde. Zijn
volgelingen waren vervuld van vreugde toen ze de
Heer zagen. Weer zei Jezus hen 'Vrede zij u. Zoals de
Vader mij gezonden heeft zo zend ik jullie.' Hij blies
over hen en zei: 'Wees bezield van de heiligende
geest. Vergeef je elkaar, dan verdwijnt het kwaad.
Vergeef je elkaar niet, dan blijft het je nalopen.'

A.: Geest die waakzaam zijt en sterk, 
hoed het schip van Christus' kerk. 
Stuur het tot aan't zalig ende, 
tot der tijden loop zich wende 
van deez' onbestendigheid, 
in uw stralend' eeuwigheid.

MEDITATIE.

Er was een tijd dat een zeer kleine kring, een dorp,
een heerlijkheid, een ambacht, voor zichzelf kon
zorgen. De smid en de timmerman waren kunstenaar
en vakman ineen, want kunst en vaardigheid waren
nog niet gescheiden. De timmerman maakte een tafel
zoals de muzikant een mis componeerde en de smid
een hek smeedde. Al die dingen waren functionerende
dingen, met een ziel geschapen door de handwerkers
en kunstenaars. Zij waren doelmatig en in die
doelmatigheid fraai. En de religie was de
samenbindende, levengevende, centrale kracht.

Maar als de aandacht niet meer geconcentreerd op
het centrum gericht is, op die Ander die beslag legt op
ook het allergewoonste, dan gaan mensen dwalen.
Dan zegt de techniek de kunst vaarwel en gaat
tuchteloos en doelloos dol doordraaien. De kunst, los
van de techniek, wordt een geïsoleerd paradijsje, een
tuintje achter de fabriek. De staat wordt neutraal,
onverschillig, straks totalitair en vijandig, op zijn best
nerveus humanistisch. 

(Willem Barnard, 1945)

En hieraan moet en mag je dit toevoegen: 
Zolang kunstenaar en vakman in elkaar overgingen,
hun werk een ziel had en de religie het centrum van
het leven en van alledag was, zolang beschouwden zij
hun kunstzinnig vakmanschap als een gave en voelden
zij zich lid van de samenleving, de mensheid. Ze
ondertekenden hun werk vaak met 'n symbooltje en
niet met hun eigen eigennaam. Daarom zijn er zoveel
werken van 'Onbekende Meesters' en staan
composities op naam van 'Anonymus'.

Er lijkt een hiërarchie van waarden, van waar en
waarachtig te bestaan die aanvangt bij het besef 
van een hart in het leven dat mensen bezielt,  -
wat ze doen zin geeft, - hen bewust maakt van de 
ene gemeenschap waartoe ze samen behoren -
en van dat mysterievolle geheel waarvan zij met 
alles deel uitmaken en hen tegelijk tebovengaat. 
Waar dit religieuze besef van het 'Heilig Hart'
verdwijnt daar lijden niet allereerst religieuze
gemeenschappen zoals de kerken verlies, maar 
daar verliest de mens met zijn doen en laten 
ziel en zin en valt de gemeenschap uit elkaar.

Het verdwijnen van ieder besef
van Gods aanwezigheid heeft

een gevaarlijke leegte veroorzaakt . . .
Het gevoel van ongeborgenheid is toegenomen

en er is geprobeerd de leegte te vullen
met 'de religie van het succes', 
Tevergeefs; het moet anders. (J.B. Metz)
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Wij kunnen eigenlijk
alleen maar vrij ademhalen

als een gemeenschappelijk doel,
dat het eigen ik tebovengaat,
ons met anderen verbindt. 

Ervaring leert dat liefde niet bestaat
uit elkaar aankijken, maar uit

samen dezelfde richting inkijken.
(Antoine de Saint Exupery Vrij)

Kort orgel

Pinksteren valt in een fris kleurig jaargetijde en is 
in onze dagen vergeven van de evenementen. 
Het bijbelse Pinksterverhaal ademt de sfeer van
durven, met storm in de rug er opuitgaan, voor 
niets en niemand nog langer bang de wereld in. 
Pinksteren, het oude feest waarop, zo zeggen ze, 
de christelijke kerken een stevig woordje in de 
wereld gingen meespreken, - je vraagt je af of 
de kerken het in deze dagen niet over expansie, 
actie en 'de voortplanting des geloofs' moeten 
hebben, maar over 'het buitenste binnen keren', 
over stilte en rust zoeken om weer gevoel te 
krijgen voor wat er in het hart van mensen 
schuilgaat en wat juist door drukte en rumoer, 
door spanningen, zorgen en crisis overstemd is. 
Bezinning, onthaasten en verstillen lijken op dit
moment niet allereerst nodig voor het kerkelijk leven, 
maar zijn meer nog absolute voorwaarden 
om de overspannen, opgejaagde westerse wereld 
op de been te houden en verder te brengen. 
Wie eerlijk is zal erkennen dat onze tijd niet zit 
te wachten op storm en geweld, maar eerder 
- zoals Elia - op stilte, op een zachte milde bries.

De momenten waarop mensen een indringend en ver-
hoogd besef hebben van het leven - ook het eigen le-
ven - zijn meestal de ogenblikken dat ze alleen zijn en
stilte kennen. Een cultuur van lawaai maakt doof voor
de wezenlijke dimensie van de werkelijkheid. 

(Ton Lemaire)

Al meer dan ééns is vanaf deze plaats gezegd 
dat de natuur, de ons omringende werkelijkheid, 
een vast ritme kent van licht en donker, van 
ingetogen en uitgelaten, van actie en rust; -
ook, door grote geesten voorgezegd, dat mens en
samenleving. dit ritme niet straffeloos en 
schadevrij aan hun laars kunnen lappen; -
en dat inrichters van het openbare leven die
nauwelijks of geen boodschap hebben aan het 
ritme van dag en nacht, van werkdag en rustdag, 
van stil zijn en schateren, en een ritme van eigen
makelij propageren, - dat uiteindelijk zal blijken 
dat ze hun mensen een slechte dienst bewijzen.

Pinksteren . . .
als je rust kent zie je 'buiten' op z'n mooist en 
als je stil bent hoor je het 'van binnen' zingen.

Het is stil, fluisterend stil.
Ik ben één met de stilte

en in de stilte van mijn hart
luister ik naar dat

wat ik in het gejaagde gaan
van het dagelijks bestaan,

niet horen kan, niet horen wil.
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Geen weelderige woorden 
noch vrome gebaren,

geen zinloze taal. 
Maar echt en oprecht

zachte klanken 
eenvoudig gemeend.

Gevouwen handen 
ze steunen elkaar

ze steunen mij.
Verstrengelde vingers,

bron van warmte en vertrouwen,
van hoop, van kracht.

Het is stil, fluisterend stil.
Ik ben één met de stilte

en in de stilte van mijn hart
heb ik gezocht en gevonden,

heb ik gevonden wat ontbrak.

(Evelien Lenaerts, studente 2003)

Kort orgel

BELIJDENIS Gaat u staan

Lied. Tekst: Marcel Zagers
Muz.: Willem Vogel

K.: Het kan het verhaal zijn 
van een bloem die in schaduw stond 
tot zij in het bladerdek 
licht van zonlicht vond. 

A.: Woord van God geopenbaard 
in een mens van vlees en bloed, 
Woord van God, gehoord, bewaard: 
Maria, wees gegroet.

K.: Het kan het verhaal zijn 
van een bloem kleurloos in de knop 
tot het morgenlicht haar raakt, 
kleurrijk bloeit zij op. 

A.: Woord van God geopenbaard 
in een mens van vlees en bloed, 
Woord van God, gehoord, bewaard: 
Maria, wees gegroet.

K.: Het kan het verhaal zijn 
van een bloem die verscholen staat 
in het alledaagse groen 
waar zij opengaat.

A.: Woord van God geopenbaard 
in een mens van vlees en bloed, 
Woord van God, gehoord, bewaard: 
Maria, wees gegroet.

ONDERBREKING Brood en Beker
Collecte

Lied

BROOD EN BEKER

Niemand weet wat honger, dorst, 
wat liefde, lijden, leven is - 

alleen wie het heeft meegemaakt, 
aan den lijve ervaren, diep beleefd. 
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Niemand weet waar God is, 
wie Hij is, hoe Hij heten moet - 

alleen zij die Hem vinden 
 in de diepte van de pijn 

de put van het lijden; 
in de trouw van alledag, 
de jubel van de liefde. 

GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek zijn, tobben, 
in het ongewisse verkeren. 

Denk aan die bij hen waken, hen 
liefdevol en aandachtig terzijde staan.

Gedenk allen die brood en beker 
met ons hebben gedeeld en 

ons door de dood zijn ontvallen. 

In eerbiedige gedachtenis noemen wij:

Er zij licht, vrede, rust.

A.: In angstig drift'ge nacht Oud Marialied
van felle onweersstorm
o hoge lieve vrouw,
bescherm uw bange kind'ren.
Gedenk hoe wij uit steen
met werkens moeë handen
U bouwden d'arme troon,
dan zal geen vrees ons hind'ren.

GEBED AAN TAFEL Gezongen, gezegd

Als hoop ondanks alles, 
als een horizon de einder voorbij, 
als een visioen alle dag te boven, 
spreekt in mensen zoals in Hem 

een grenzeloos vertrouwen:

Komen zal de geest die heelt 
en als dauw de aarde drenkt.

Komen zal die zorg draagt 
en het bange hart verkwikt.

A.: Laat de liefde (1c.) t.: Sietze de Vries
m.: Willem Vogel

Komen zal die ons, tobbers, rust geeft,
drift en koorts kalmeert en

met ons meeleeft, zielsbedroefden.

Komen zal de geest die 
wat besmeurd is zuivert, 

wat verdord is opfleurt en 
het gekwetste zacht verbindt.

Komen zal die 
versteenden laat ontdooien, 
verkilden warm ademt en 
verdwaalden thuis brengt.

Komen zal de geest van God: 
de geest van hem die, 
als brood gebroken 

van liefde is gestorven.

A.: Laat de liefde (1c.)
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Toen hem de mond
moest worden gesnoerd,

zijn geest gedoofd,
heeft hij ten afscheid

brood genomen, het gebroken
en gezegd:

Dit ben ik en ik beloof u vast 
dat ge zult eten en drinken 

aan mijn tafel in Vaders huis. 
Neem, beleef en deel het leven 

met mij en met elkaar.

Hij heeft de beker genomen, 
die gedronken en doorgegeven 

met de woorden:

Neem de beker van mij over 
en geef hem door aan elkaar 

totdat waarop wij hopen, 
Gods belofte zal zijn vervuld.

Doe wat ik heb gedaan; 
maak een nieuw begin.

A.: Laat de liefde (1c.) t.: Sietze de Vries

Hij, Jezus van Nazaret, 
heeft niet in het graf zijn einde, 

maar in God z'n Vader 
zijn voltooiing gevonden. 
Bid zoals Hij de wereld 

heeft leren bidden

ONZE VADER Gezongen

COMMUNIE. Brood en 
leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en 

waarvan God het hart is.

ONDER DE UITREIKING.

Lied.

GEBEDEN Gezegd en gezongen

A.: Wees gegroet o sterre 
wees gegroet van verre 
aan de hemel blinkt uw licht 
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet wees gegroet, Maria.

Bid en werk voor een kerk, 
een gemeenschap van mensen 
die eigen denken relativeert 

en andersdenkenden respecteert, -
die om zichzelf durft te lachen 

en anderen hoogst serieus neemt.

A.: Als de golven stijgen 
hoger hoger dreigen 
schijn dan veilig voor ons uit 
gun de zee geen droeve buit. 
Wees gegroet wees gegroet, Maria.
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Bid en werk voor een kerk, 
een gemeenschap van mensen 
die opkomt voor ziek en zwak 

voor moegestreden, opgegeven -
die nodigt, binnenvraagt en komt 

waar je anderen niet ziet.

A.: Wees gegroet o sterre 
wees gegroet van verre 
op uw zacht en zalig licht 
houden wij het oog gericht. 
Wees gegroet wees gegroet, Maria.

Bid en werk voor een kerk, 
een gemeenschap van mensen 
die stil kan zijn en uitgelaten, 

druk in de weer en in rust -
die volop meedoet in de wereld 

en tijd neemt voor zichzelf.

A.: Wees gegroet o sterre 
wees gegroet van verre 
aan de hemel blinkt uw licht 
in het bange vergezicht. 
Wees gegroet wees gegroet, Maria.

ZEGENWENS.

V.: Laat waar wij gaan en staan 
de goede geest de wereld bezielen. 
En moge God en Goed ons zegenen 

in de naam van Vader Zoon en 
heilige Geest.

A.: Amen.
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