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Openingslied 

Kom tot ons Geest, die Schepper zijt – DGH-bundel 239, 
 
1.  
Kom tot ons, Geest die Schepper zijt 

sta ons steeds in liefde bij. 
Vervul ons met de zege van omhoog, 
bewaar ons veilig in ’t geloof. 
2.  
Gij, Trooster op de levensweg 
en Leraar die ons is voorzegd, 
Gij, Bron en Vuur en Liefdesgloed, 

schenkt Gij ons kracht en nieuwe moed, 
3.  
Gij, Vinger van Gods rechterhand, 
wijs ons naar het beloofde land, 
geeft Gij uw gaven zevenvoud 
tot ieders redding en behoud. 
4. 

O Vader, Zoon en Geest tezamen: 

geprezen zij uw heil’ge Naam, 
Uw wezen en uw heiligheid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

t. A. Koot / m. naar het gregoriaans 

 

  
Begroeting en inleiding  
  
 
Heer, ontferm U over ons – Mis van Strategier  
 
 

Lofzang 
Alles wat adem heeft   DGH-bundel 112 
 
Refr. Koor  Alles wat adem heeft, love de Heer 
Refr. Allen Alles wat adem heeft, love de Heer 
 

1.  
Looft God in zijn heilig domein 
Looft Hem in zijn groots firmament, 
Looft Hem om zijn daden van macht, 
Looft Hem krachts zijn mateloze grootheid. R. K+A 



 

2. 
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
Looft Hem met harp en met citer, 
Looft Hem met handtrom en reidans, 

Looft Hem met snaren en fluit.  R. K+A 
3. 
Looft Hem met slaande cymbalen 
Looft Hem met klinkende cimbels, 
Alles wat adem heeft, love de Heer. R. K+A 

 t. Ida Gerhardt en Marie van der Zeijde 

 / m. Antoine Oomen 

  
Gebed  
  
Eerste lezing:  
Uit de Handeling 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 wat op vuur geleek en dat, in tingen 
verdeeld, op ieder van hen neerzette. 
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen 
te spreken in vreemde talen, naar gelang 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 allen 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 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.’ 
 Woord van de Heer - Wij danken God.  
 
 



 

Tussenzang 
 
Wat zijn de goede vruchten    - DGH 304   
1.  

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? 
de liefde en de vreugde, de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen, te vragen honderduit. 
2.  
Geloof om veel te geven, te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, de adem in en uit, 
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 
 
  
Tweede lezing: 
Uit de brief van Paulus aan de 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 stervelijk 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: Ábba!’, 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. 
Woord van de Heer – Wij danken God.  
  
Tussenzang 
Wat zijn de goede vruchten   - DGH 304 

3. 
En wie zijn ziel niet prijsgeeft mnaar vasthoudt tot het eind, 
Wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, 
Hij gaat voorgoed verloren, het leven dat hij koos 
Is tevergeefs geboren en eindigt vruchteloos. 
4. 
Maar wie zich door de hemel laat helpen uit de droom, 

Die vundt de boom des levens, de messiaanse boom. 

En als hij zich laat enten, hier in dit aardse dal, 
Dan rijpt hij in de lente tot hij vrucht dragen zal. 

W. Barnard / W. Vogel 

 
Evangelielezing volgens Johannes, 14, 15-16, 23b-26.   
 

Acclamatie: Alleluja, Alleluja 
 

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 
zellen tot hem komen en verblijf bij hem nemen, 
‘Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; en het 
woorddat 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. 
 
U komt de lof toe gezongen acclamatie op het evangelie -  
 



 

Overweging – door Pastor Phil Kint 
  
  
Geloofsbelijdenis – gebeden  

Ik geloof in God, de almachtige Vader.  
Schepper van hemel en aarde  
en in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  
die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader,  
vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden.  

Ik geloof in de heilige Geest;  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven. Amen.  

  
 
Acclamatie voorbeden  
Scheppende Geest   - DGH-bundel 26  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

Offerandelied:  
De Geest des Heren  - DGH 146  
1.  
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, herbouwt 
wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 
2. 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
3. 
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. 

H. Oosterhuis / Gelukkig is het land 

 
 
De collecte gehouden tijdens het offerandelied komt geheel ten 
goede aan het project van scheidend Pastor Phil Kint: de 

opvang, medische zorg en scholing en gehandicapte kinderen 
door de stichting Hayat-e-Nau in Hyderabad in de provincie 

Sindh in Pakistan om hen sterke startpositie te geven in een 
land waar de gehandicapte een achtergestelde positie heeft. 
Wilt u per bank geven: via de rekening van De Goed Herder: 
NL 57 ABNA 0549 3200 40 o.v.v. Hayat-e-Nau, Pakistan. 
Hartelijk dank voor uw gift. 

 

 

 
 
Gebed over de gaven  
  
Eucharistisch gebed  
De Heer zal bij u zijn 
    De Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart 
    Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer onze God 
    Hij is onze dankbaarheid waardig. 



 

Prefatie 
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 volkeren heeft Hij de ware God doen kennen, 

alle talen heeft Hij één gemaakt 
in de belijdenis van hetzelfde geloof. 
Vreugde vervult de engelen in de hemel, 
de machten en de krachten die U loven, 
die U dit lied toejuichen zonder einde: 
 
 

Heilig – Strategier (gezongen)  

 
 

Heer onze God, 
Gij zijt heilig en goed 
en zó bekend met ons 

dat onze namen staan geschreven in uw hand. 
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, 
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt 
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,  
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood 
te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 

Wij danken U, 
dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven 
ten einde toe. 
Zo zegenen wij de Naam van God. 
     Zo zegenen wij de Naam van God. 

Allen gaan staan 

Heilig deze gaven, 
met de dauw van uw heilige Geest, 

dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus 
Christus onze Heer, 



 

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, 
nam Hij brood in zijn handen, 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met 
de woorden: 

 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, 
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

 
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: 
     Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
     en wij belijden tot Gij wederkeert, 
     dat Gij verrezen zijt. 

 

Allen gaan zitten 
 

Heer onze God, zo gedenken wij Hem, 
die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien die Gij hebt 
opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. 
Jezus de Heer is Hij, 

Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand - 
en tot Hij komt verkondigen wij Hem 
door deze levensbeker 
en door dit brood dat wordt gedeeld. 
Zo zegenen wij de Naam van God. 
     Zo zegenen wij de Naam van God. 
 

Wij bidden U: 
zénd dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat - en maak 
ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 



maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 

dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw 
stad van vrede;  
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, 

de Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig uw kerk die in ballingschap is 
en maak haar één in liefde en geloof, 
tezamen met uw dienaar de bisschop van rome , 
Franciscus, onze paus, 
en met alle bisschoppen. 
Samen met heel uw volk, 

met Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren , de patroonheiligen van onze parochie, Urbanus, 
Anna, Augustinus, Titus Brandsma, onder inspiratie van de H. 
Geest en de hoede van de Goede herder, en al uw heiligen, 
vragen wij U om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
Zo zegenen wij de Naam van God. 

     - Zo zegenen wij de Naam van God. 

 
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;  
Maar breng ons niet in verzoeking.  
Maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het Koninkrijk  

En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. – amen.  
  

Lam Gods - Strategier - gezongen  
  



 

Vredeswens  
  
 
Communie   

 
 
Communielied - Motet  
 
  
Gebed na de communie  
  

 
Slotgebed en Mededelingen  
  
 
 
 
 

Wegzending en zegen  

1.  
Zegen ons Algoede 
Neem ons in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over ons en geef ons licht 

2. 

Stort op onze bede, 
In ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
3. 
Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
Amen, God,uw naam ter eer 
  
 
 

 
 

 
 

t. Johannes Gossner 1773-1858 

v. Jacq van der Waals 1868-1922 

m.1784 Christian Gregor 1723-1801 



Slotlied:  

Geest, die vuur en liefde zijt  - DGH-bundel 177  
1.  
Geest, die vuur en liefde zijt, 
Geest, die leeft van eeuwigheid, 

voorkomt van de Zoon en Vader 
leid , o Heer, ons altijd nader 
door uw liefde, door uw licht, 
tot uw heilig aangezicht 
2.  
Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuiv’re maat, 

Trooster, die met wond’re krachten 
bijstaat, wie in leed versmachten, 
wees op de levenszee 
vaste baak en veil’ ge ree. 
 
3 . 
Geest, die waakzaam zijt en sterk, 

hoed het schip van Christus’ Kerk: 

Stuur het tot aan ’t zalig ende 
tot der tijden hoop zich wende 
van deez’onbestendigheid    t.Henk Jongerius 
in uw stralend’eeuwigheid.    Gregoriaanse hymne 
  

 

Phil,       

bedankt voor je inzet  
voor de DGH gemeenschap 

Het ga je goed, 

Vaarwel!! 
  
  

  
  
  
  


