
 

 
 

Liturgie  vigiliemis  van  Pinksteren 
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Celebrant: pastoor Henri  ten Have 

 
 
 
 

„Emitte  Spiritum  tuum,  et  creabuntur,  et renovabis  faciem  terrae; 
 

Sit  gloria  Domini  in  saecula,  alleluia, alleluia.” 
 
 

(“Zend uw Geest uit, en zij zullen geschapen worden en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen;  
de roem van de Heer zij eeuwig, alleluia, alleluia.”) 

 
 
 
 

INTREDELIED       GvL 521 
1/ Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons Uw intocht, Heer,  
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.  
 
2/ Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
 
3/ Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  
  
 

4/ Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij ons geeft.  
 
5/ Verlos ons als de vijand woedt,  
geef ons de vrede weer voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt.  
 
6/ Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest van Beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 



 
 
 
 
 
Kyrie        GvL 215 
 
Refrein:  Heer, ontferm U over ons. 
 
1/ God van genade, wees ons genadig, 
neem weg onze zonden opdat wij leven: 
Heer, ontferm U over ons. 
Refrein 
 
2/ Laat ons weer horen van vreugde; 
en die gebroken zijn zullen weer opstaan: 
Heer, ontferm U over ons. 
Refrein 

 
3/ God, schep een hart in ons dat zuiver is 
en laat uw Geest ons vernieuwen: 
Heer, ontferm U over ons. 
Refrein 
 
4/ Open uw mond en wij zullen spreken 
En onze woorden zullen U prijzen: 
Heer, ontferm U over ons. 
Refrein 

 
5/ God, neem van ons aan wat wij geven: 

ons hart, dat klein is en gebroken: 
Heer, ontferm U over ons. 

Refrein 
 
Gloria I        GvL 807 
 

Glória in excélsis Deo. 

 
Et in terra pax hominibus bonae voluntátis. // 
Laudámus te. //  Benedícimus te. // Adorámus te. 
// Glorificámus te. //  Grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam.// Dómine Deus Rex 
caeléstis, Deus Pater omnípotens. // Dómine Fili 
unigénite Iesu Christe. // Dómine Deus, Agnus 
Dei, Fílius Patris. // 

Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. // Qui 
tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. // Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis. //  
Quóniam tu solus Sanctus. // Tu solus 
Dóminus. // Tu solus Altíssimus, Iesu Christe. // 
Cum Sancto Spiritu, in glória Dei Patris. 
 

 
Amen. 

 
 
 
 
COLLECTA-GEBED  
 
Almachtige God, laat de weerglans van Uw 
heerlijkheid over ons schijnen; dat Christus, licht 
uit licht, allen, die door uw genade herboren zijn 
bevestigt door de verlichting van de Heilige 
Geest. 
Door onze Heer Jezus Christus….. 
 

Amen 

COLLECT-PRAYER  
 
God our Father, you have given us new birth. 
Strengthen us with your Holy Spirit and fill us 
with your light. 
 
 
Through our Lord…. 
 

Amen 
     



EERSTE  LEZING         Genesis 11, 1-9   
 
  
Uit het boek Genesis. 
 
Alle mensen op aarde spraken één taal en 
gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het 
oosten weggetrokken waren vonden ze een 
vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Ze 
zeiden tot elkaar: “Kom, laten we tegels maken 
en ze harden in het vuur.” De tegels gebruikten 
zij als bouwstenen met asfalt als mortel. Nu 
zeiden ze: “Laten we een stad bouwen met een 
toren waarvan de spits tot in de hemel reikt: dan 
krijgen wij naam en worden wij niet over de 
aardbodem verspreid.” 
Toen de Heer neerdaalde om de stad en de 
toren die de mensen bouwden in ogenschouw te 
nemen, zei Hij: “Nu zijn ze nog één volk en 
spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is 
nog maar een begin; later zal geen enkel van 
hun plannen meer te stuiten zijn. Laten wij 
neerdalen en verwarring brengen in hun taal, 
zodat de een niet meer verstaat wat de ander 
zegt.”  
En de Heer dreef hen van daar naar alle kanten 
de hele aardbodem over, en er kwam een einde 
aan de bouw van de stad. Daarom noemt men 
die stad Babel want de Heer heeft daar 
verwarring gebracht in de taal van alle mensen 
en hen vandaar over de hele aardbodem 
verspreid. 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

FIRST  READING       Genesis 11, 1-9       
 
 
 
 
Now the whole earth had one language and few 
words. And as men migrated from the east, they 
found a plain in the land of Shinar and settled 
there. And they said to one another, "Come, let 
us make bricks, and burn them thoroughly." And 
they had brick for stone, and bitumen for mortar. 
Then they said, "Come, let us build ourselves a 
city, and a tower with its top in the heavens, and 
let us make a name for ourselves, lest we be 
scattered abroad upon the face of the whole 
earth. "  
And the LORD came down to see the city and 
the tower, which the sons of men had built. And 
the LORD said, "Behold, they are one people, 
and they have all one language; and this is only 
the beginning of what they will do; and nothing 
that they propose to do will now be impossible 
for them. Come, let us go down, and there 
confuse their language, that they may not 
understand one another's speech."  
So the LORD scattered them abroad from there 
over the face of all the earth, and they left off 
building the city. Therefore its name was called 
Babel, because there the LORD confused the 
language of all the earth; and from there the 
LORD scattered them abroad over the face of all 
the earth. 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 
 
TUSSENZANG 
 
 
Refrein: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer 
leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
1/ Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 
de aarde is vol van uw schepsels. 
Refrein 
 

 
 
PSALM 104 (103) 
 
 
 
 
 
2/ Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 
en keren terug tot de aarde. 
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer 
leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
Refrein 

 
3/ De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 

Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, 

dan zal ik mij in de Heer verheugen. 
Refrein 



 
 
TWEEDE LEZING       Romeinen 8, 22-27 
 
 
Broeders en zusters, wij weten dat de hele 
natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. En 
niet alleen zij – ook wijzelf die toch eerst de 
eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, 
ook wij zuchten over ons eigen lot zolang wij nog 
wachten op de verlossing van ons lichaam. In 
deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet 
van hopen als men het voorwerp van zijn hoop 
reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al 
ziet? Daar onze hoop gericht is op het 
onzichtbare  moet onze verwachting gepaard 
gaan met standvastigheid. Evenzo komt de 
Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet 
eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest 
zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. En Hij, die de harten doorgrondt 
weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de 
heiligen naar Gods bedoeling. 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

SECOND READING    Romans8, 22-27 
 
 
We know that the whole creation has been 
groaning in travail together until now; and not only 
the creation, but we ourselves, who have the first 
fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait for 
adoption as sons, the redemption of our bodies. 
For in this hope we were saved. Now hope that is 
seen is not hope.  
For who hopes for what he sees? But if we hope 
for what we do not see, we wait for it with 
patience. Likewise the Spirit helps us in our 
weakness; for we do not know how to pray as we 
ought, but the Spirit himself intercedes for us with 
sighs too deep for words.  
 
And he who searches the hearts of men knows 
what is the mind of the Spirit, because the Spirit 
intercedes for the saints according to the will of 
God. 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 
 
 
VERS  VOOR  EVANGELIE    GvL 249 
 

Alleluia. “Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen  
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde”Alleluia. 

 
 

 
EVANGELIE             Johannes 7, 37-39 
 
Op de laatste en grootste dag van het feest 
stond Jezus daar en riep met luider stem: “Als 
iemand dorst heeft hij kome tot Mij. Wie in Mij 
gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: 
Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien.”  
Hiermee doelde Hij op de Geest die zij, die in 
Hem geloofden, zouden ontvangen, want de 
Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet 
verheerlijkt was. 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

GOSPEL                  John 7,37-39 
 
On the last day of the feast, the great day, 
Jesus stood up and proclaimed, "If any one 
thirst, let him come to me and drink. He who 
believes in me, as the scripture has said, 'Out of 
his heart shall flow rivers of living water.'"  
 
Now this he said about the Spirit, which those 
who believed in him were to receive; for as yet 
the Spirit had not been given, because Jesus 
was not yet glorified. 
 

The Gospel of the Lord. 
All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 
 
 
 
EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 249 



HOMILIE  
 
  
 
GELOOFSBELIJDENIS     Credo III 
 
 

Credo in unum Deum. 
 

Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, 
visibílium ómnium et invisibílium. //  
 
Et in unum Dóminum Jesum Christum, Fílium 
Dei, unigénitum. // Et ex Patre natum  ante 
ómnia sáecula. // Deum de Deo, Lumen de 
Lúmine, Deum verum de Deo vero. // Génitum, 
non factum, consubstantiálem Patri per quem 
ómnia facta sunt. // Qui propter nos hómines, et 
propter nostram salútem descendit de caelis. //   
 
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria 
Virgine  et homo factus est. // Crucifixus étiam 
pro nobis: sub Póntio Piláto passus et sepúltus 
est. // Et resurréxit tértia die, secúndum 
Scriptúras. // 
 

  Et ascéndit in caelum: Sedet ad déxteram 
Patris. //  Et íterum ventúrus est cum glória, 
iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit 
finis. //   
 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et 
vivificántem: qui ex Patre Filióque procedit. // 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et 
conglorificátur;  qui locútus est per prophétas. //   
 
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam. // Confiteor unum baptísma in 
remissiónem peccatórum. //   
 
Et expécto resurrectiónem mortuórum //  Et 
vitam ventúri saeculi.// 

 
Amen. 

 
 
VOORBEDE       GvL 361  
 
    
OFFERANDELIED     GvL 419A 
 
1/ De Geest de Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt., 
in al wat groeit en leeft 
Zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt  
die 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 weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
 
 

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. 



 
PREFATIE 
 
  
Sanctus I       GvL 813  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sábaoth; 

Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 

Benedíctus, qui venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.  

 
EUCHARISTISCH GEBED    
     
Pater noster      GvL 820 
 

Pater noster, qui es in caelis, 
Sanctificétur nomen tuum. 

Advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, 
Sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie, 
et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem, 

sed libera nos a malo. 
 
 

Quia tuum est regnum, 
et potéstas, 

et glória in sáecula. 
 

Amen 
 
 

VREDEWENS 
 
 
Agnus Dei I       GvL 821 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pácem.  
 
 
 
COMMUNIE 
 
 

Op  de  laatste  dag  van  het  feest  stond  Jezus  daar  en  riep  met  luider  stem: 
 

“Als  iemand  dorst  heeft  hij  kome  tot  Mij  en  drinke.” 
 

Alleluia. 



 
 
 
 
 

COMMUNIELIED      GvL 846 
 
Veni, Sancte Spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
 
Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum 
veni, lumen cordium. 
 
Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
 
In labore requies, 
in aestu temperies 
in fletu solatium. 
 
O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
 

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 
 
Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
 
Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
 
Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
 
Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium, 
 

Amen. 

 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

Heer, mogen de gaven die wij hebben 
ontvangen ons heilzaam zijn. Houd in ons 
brandend het vuur van de Geest die Gij op 
overweldigende wijze aan uw apostelen hebt 
geschonken. 
Door onze Heer…. 

Amen. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 
 
Lord, through this eucharist, send the Holy Spirit 
of Pentecost into our hearts to keep us always in 
your love. 
 
 
Through our Lord… 

Amen 
 
 
 
 
MEDEDELINGEN  
 
 
  
ZEGEN 
 
 
   



            
SLOTLIED        GvL 442 
 
1/ 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. 
 

2/ Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuivere maat. 
Trooster, die met wondere krachten  
bijstaat wie in leed versmachten;  
wees ons 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 loop zich wende, 
van deez' onbestendigheid, 
in uw stralend eeuwigheid. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


