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Hoogfeest van Pinksteren 
22 mei 2021 

St. Dominicuskerk 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Met medewerking van: 
 

Maria Boeschoten – sopraan 
Vronie de Vreeze – sopraan/alt 

Sander Zwezerijnen – tenor 
Hendrikje van den Berg – orgel   
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Openingszang:  
Refrein: Kom, heil’ge Geest, Gij Bron van al wat leeft,  
daal tot ons neer, wees welkom in ons hart.  
Vervul uw Kerk met uw aanwezigheid, kom heil’ge Geest.  
 

1. Kom met uw gaven om ons bij te staan, 
Laat ons dan niet alleen door ’t leven gaan.  
Schenk ons geloof in uw aanwezigheid, 
Nu en altijd. Refrein: 
 

2. Straal met uw licht in onze duisternis, 
Kom, Trooster waar in ons de droefheid heerst. 
Kom en verfris wat vuil en lelijk is, 
Kom maak ons rein. Refrein: 
 

3. Hij is de gast die aanklopt bij uw hart, 
Met liefde u omringt uw leven lang. 
Hij blijft bij U in vreugde en in smart, 
Vertrouw op Hem. Refrein: 
 

4. U schenkt ons rust bij al ons doen en werk, 
Maak wat nu ziek is weer gezond en sterk.  
Wees Geest, degene die ons hart geneest, 
Dat is gewond. Refrein: 
 

5. De Geest van God die ademt door uw ziel, 
Brengt u uit alle volken hier bijeen, 
Hij vormt u om tot Lichaam van de Heer, 
Tot Christus’ Kerk. Refrein: 
 

Kruisteken – Woord van welkom 
 

Kyrie: Missa in C – J. E. Eberlin (1702 – 1762) 
 

Gloria: Missa 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11 
          
Antwoordpsalm: Psalm 104  T. Löwenthal 
Refrein:  
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
Verheerlijkt mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, 
Heer mijn God! Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 
de aarde is vol van uw schepsels. Refrein: 
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Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 
en keren terug tot de aarde. 
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. Refrein: 
 

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 
Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn 
dan zal ik mij in de Heer verheugen. Refrein: 
 

Tweede lezing: 1 Kor. 12, 3b-7.12-13 
 

Sequentie van Pinksteren 

Kom o Geest des Heren, kom  
uit het hemels heiligdom  
waar Gij staat voor Gods gezicht.  
 Kom der armen troost, daal neer,  
 kom en schenk uw gaven, Heer,  
 kom wees in de harten licht.  
Kom o trooster, heil´ge Geest,  
zachtheid die de ziel geneest,  
kom verkwikking zoet en mild.  
 Kom o vrede in de strijd,  
 lafenis voor ´t hart dat lijdt,  
 rust die alle onrust stilt.  
Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis  
neem de harten voor U in.  
 Zonder uw geheime gloed  
 is er in de mens geen goed,  
 is de ziel niet rein van zin.  
Was wat vuil is en onrein  
overstroom ons dor domein  
heel de ziel die is gewond.  
 Maak weer zacht wat is verstard,  
 koester het verkilde hart,  
 leid wie zelf de weg niet vond.  
Geef uw gaven zevenvoud  
ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat.  
Sta ons met uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij,  
geef ons vreugd die niet vergaat.  
Amen. Alleluia.  
 

Alleluia: Halleluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,  
onsteek in ons het vuur van uw liefde. Halleluja.  
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Evangelie: Johannes 20, 19-23 
 

Acclamatie:  Alleluia – Mawby 
 

Overweging 
 

Geloofsbelijdenis: gebeden 
 

Voorbede: Zend ons uw heilige Geest. 
 

Offerande: Veni Sancte Spiritus – W. A. Mozart (1756 – 1791) 
Veni Sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium. 
Veni Sancte spiritus et tui amoris in eis ignem accende: 
qui per diversitatem linguarum cunctarum, 
gentes in unitate fidei congregasti. Alleluja. 
 

Bereiding van de gaven - Gebed over de gaven 
 

Aanhef prefatie:  
De Heer zal bij u zijn.  
allen: De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. 
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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/Benedictus:  Missa in C – Eberlin 
 

Eucharistisch gebed 
Wij bidden U, genadige God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken U 

door Hem die is uw Zoon en onze Heer: 
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dat Gij wilt aanvaarden en zegenen +  
deze gaven hier, die wij U aanbieden;  
dat Gij zult heiligen dit brood en deze beker 
opdat zij ten goede komen aan heel de kerk,  
die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. 
Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder;  
breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede.  
Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van Rome, paus Franciscus,  
in eenheid met onze bisschop Cornelis van den Hout, 
verenigd ook met allen die, oprecht en trouw, uw woord bewaren 

en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. 
 

Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren 
en van alle mensen die hier voor U staan.  
Gij kent hun geloof, Gij weet dat zij U willen dienen. 
In naam van hen die U het offer brengen  
van hun aanbidding en hun dankbaarheid,  
in naam van allen smeken wij U: 
houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen heilig, 
Gij, eeuwige en waarachtige, levende God. 
 

Wij danken U dat Gij op deze dag tongen van vuur  
gegeven hebt aan uw apostelen, dat Gij uw heilige Geest gezonden hebt,  
en wij smeken U, samen met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is,  
de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God,  
met de heilige Jozef…en met uw apostelen en bloedgetuigen  
Petrus en Paulus, Andreas, en met al uw heiligen.  
Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: 
wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, 
wees onze kracht door Christus onze Heer. Amen. 
 

Neem deze gaven van ons aan, Heer God, 
waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan U.  
Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, 
wij zijn met allen die in U geloven, uw volk, uw eigen bezit; 
beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede;  
dat wij niet eeuwig verloren gaan 

maar bij uw uitverkorenen worden geteld. 
 

Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker;  
bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven 

dat zij voor ons het Lichaam worden en het Bloed  
van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 
Die op de avond voor zijn lijden en dood 
het brood in zijn handen heeft genomen, 
en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn almachtige Vader,  
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de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken 

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed,  
reikte hem over 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. 
 

Euch. Accl: gesproken 
Heer Jezus wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
Daarom gedenken wij, Heer, 
het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon,  
dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel.  
Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, 
geven wij U wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd:  
dit ongebroken, vlekkeloze Lam, 
dit brood van eeuwig leven, en deze beker  
die onze redding is in eeuwigheid. 
Keer U niet af, wees ons genadig,  
zoals Gij in genade hebt aanvaard  
het offer van uw dienaar Abel 
en dat van Abraham die onze vader is,  
het heilig offer ook van brood en wijn  
dat uw priester Melchisédek U heeft gebracht. 
 

Zend dan uw engel, machtige God, 
om deze gaven en gebeden op te dragen  
naar het altaar van uw heerlijkheid; 
wij bidden U, dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel  
en delen in het Lichaam van uw Zoon en in zijn Bloed, 
van U gezegend zullen zijn vol van genade. 
 

Herinner U de namen, Heer, 
van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan,  
getekend met het geloof. 
Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten 
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en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. 
Wij zijn van U, met al ons kwaad, óp uw barmhartigheid hopen wij. 
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen,  
van uw apostelen en bloedgetuigen 

Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, (Ignatius, Alexander, Marcellinus, 
Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia),  
en van al die anderen die reeds door U verheerlijkt zijn.  
Behandel ons niet zoals wij verdienen,  
maar schenk ons vergeving opdat wij mogen delen in hun geluk. 
Door Jezus Christus onze Heer. 
In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, 
in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
 

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: gebeden 
 

Vredeswens 
 

Agnus Dei:Missa in C - Eberlin 
 

Communie: Komm, heiliger Geist, Herre Gott – G. Ph. Telemann (1681 – 1767) 

Kom, Heilige Geest, Here God! 
Vervul ons met uw gaven, tot al wat wij zijn,  
geest, ziel en bloed, ontvlamt en staat voor U in gloed. 
O Geest, door uw aansteeklijk licht  
hebt Gij U in ’t geloof gesticht een volk uit velerlei tongen. 
Daarom, Heer, zij U lofgezongen. Halleluja. 
 

Slotgebed  
 

Mededelingen - Zegen 
 

Slotlied:  
Wanneer de Trooster komt die Ik tot u zal zenden  
licht uit het oosten komt, een einde aan ellende; 
 

die Geest der waarheid zal van God omlaag gevaren 
in alle klaarheid al wat Ik u zei verklaren; 
 

en gij zult dan, ook gij getuigen zijn en spreken 
mijn Naam, al zullen u buigen doen en breken; 
 

al zullen zij u slaan en totterdood toe jagen 
om Gode te weerstaan of Gode te behagen; 
 

want ziende zijn ze blind, horende doof gebleven; 
de Geest van vuur en wind alleen doet mensen leven! 
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Tweede Pinksterdag is er geen viering in de parochie. 
 
De eerste communie wordt in onze parochie gevierd op 31 mei om 
11.00 uur in de Bonifatiuskerk. Dat is een besloten viering, dus u kunt 
zich voor deze viering niet inschrijven.  
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