
 

EUCHARISTIEVIERING / HOLY EUCHARIST 

Hoogfeest van Pinksteren / Pentecost 

TITUSZONDAG 
 

INTREDELIED / ENTRANCE SONG:  Kom Schepper Geest (GvL 483) 
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer,  

vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid.  
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,  

de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.  
 

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.  

 
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,  

en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft. 
 

Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. 

  
Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,  

o Geest van Beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan. 
 

BOETERITUS / PENITENTIAL ACT: Heer, ontferm U (GvL 223 – Willibrordusmis) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
Christus, ontferm U over ons. (2x) 

Heer, ontferm U over ons. (2x) 
 

EER AAN GOD / GLORY TO GOD: Eer aan God (GvL 233 – Willibrordusmis) 
Eer aan God in den hoge 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. 

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. 

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. 

 

COLLECTA-GEBED  

God, door het mysterie van dit feest 
heiligt Gij heel uw kerk onder alle volken 

en talen. Laat de gaven van de Heilige 
Geest overal op aarde neerdalen: Kom 

met uw Geest in het hart van uw 

gelovigen, zoals Gij hebt gedaan bij het 
begin van de verkondiging van het 

Evangelie. Door onze Heer  … Amen 

COLLECT-PRAYER  

O God, who by the mystery of today's 
great feast sanctify your whole Church in 

every people and nation, pour out, we 
pray, the gifts of the Holy Spirit across the 

face of the earth and, with the divine 

grace that was at work when the Gospel 
was first proclaimed, fill now once more 

the hearts of believers. Through Our Lord  



 

 

EERSTE LEZING: Handelingen 2, 1-11 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 
waren alleen 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 dat  op 

vuur geleek en dat zich, in tongen 
verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij 

werden allen vervuld van de Heilige Geest 

en zij begonnen te spreken in vreemde 
talen, naargelang 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 
verwonde-ring: Maar zijn al die daar 

spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt 
het dan dat ieder van ons hen hoort 

spreken in zijn eigen moeder-taal? Parten, 
Meden en Elamieten, bewoners van 

Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, 

van Pontus en Asia, van Frygië en 
Pamfilië, Egypte en het gebied van Libië 

bij Cyrene, de Romeinen die hier 
verblijven, Joden zowel als proselieten, 

Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal spreken van Gods grote 

daden. 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

FIRST READING: Acts 2:1-11 

When Pentecost day came round, they 
had all met in one room, when suddenly 

they heard what sounded like a powerful 
wind from heaven, the noise of which 

filled the entire house in which they were 
sitting; and something appeared to them 

that seemed like tongues of fire; these 
separated and came to rest on the head 

of each of them. They were all filled with 

the Holy Spirit, and began to speak 
foreign languages as the Spirit gave them 

the gift of speech. Now there were devout 
men living in Jerusalem from every nation 

under heaven, and at this sound they all 
assembled, each one bewildered to hear 

these men speaking his own language. 
They were amazed and astonished. 

'Surely' they said 'all these men speaking 
are Galileans? How does it happen that 

each of us hears them in his own native 
language? Parthians, Medes and Elamites; 

people from Mesopotamia, Judaea and 
Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and 

Pamphylia, Egypt and the parts of Libya 

round Cyrene; as well as visitors from 
Rome- Jews and proselytes alike-Cretans 

and Arabs; we hear them preaching in our 
own language about the marvels of God.' 

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

 

 
 

ANTWOORDPSALM: Psalm 104 
R: Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer 

leven, dan maakt Gij uw schlepping 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. R 

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 

RESPONSORIAL PSALM: Psalm 103 
R: Send forth your Spirit, O Lord, and 

renew the face of the earth. 
 

1/ Bless the Lord, my soul! Lord God, 
how great you are. How many are your 

works, o Lord! The earth is full of your 
riches. R  

 

2/ You take back your spirit, they die, 
returning to the dust from which they 

came. You send forth your spirit, they are 



 

leven, dan maakt Gij uw schepping weer 
nieuw. R 

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. R    

created; and you renew the face of the 
earth. R  

 
3/ May the glory of the Lord last for ever! 

May the Lord rejoice in his works! May 
my thoughts be pleasing to him. I find 

my joy in the Lord. R   

 

TWEEDE LEZING: 1 Kor 12,3-7.12-13 

Broeders en zusters, niemand die zegt: 
“Jezus is vervloekt” staat onder invloed 

van de geest van God; en niemand kan 
zeggen: “Jezus is de Heer” tenzij door de 

heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, 
maar slechts één Geest. Er zijn vele 

vormen van dienstverlening, maar slechts 

één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, 
maar er is slechts één God, die alles in 

allen tot stand brengt. Maar aan ieder van 
ons wordt de openbaring van de Geest 

meegedeeld tot welzijn van allen. Het 
menselijk lichaam vormt met zijn vele 

ledematen één geheel; alle ledematen, 
hoe vele ook, maken te zamen één 

lichaam uit. Zo is het ook met de 
Christus. Wij allen, Joden en Grieken, 

slaven en vrijen, zijn immers in de kracht 
van één en dezelfde Geest door de doop 

één enkel lichaam geworden en allen 
werden wij gedrenkt met één Geest. 

Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

SECOND READING: 1 Cor 12:3-7.12-13 

No one can say, ‘Jesus is Lord’ unless he 
is under the influence of the Holy Spirit. 

There is a variety of gifts but always the 
same Spirit; there are all sorts of service 

to be done, but always to the same Lord; 
working in all sorts of different ways in 

different people, it is the same God who 

is working in all of them. The particular 
way in which the Spirit is given to each 

person is for a good purpose. 
Just as a human body, though it is made 

up of many parts, is a single unit because 
all these parts, though many, make one 

body, so it is with Christ. In the one Spirit 
we were all baptised, Jews as well as 

Greeks, slaves as well as citizens, and 
one Spirit was given to us all to drink. 

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

 

ACCL: Halleluja (GvL 249) 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Kom, Heilige Geest, en vervul het hart van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

SEQUENTIE: Veni Sancte Spiritus (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, Alleluia. 
 

 

EVANGELIE: Johannes 20,19-23 

In de avond van de eerste dag van de 
week, toen de deuren van de 

verblijfplaats der leerlingen gesloten 
waren uit vrees voor de Joden, kwam 

Jezus binnen, ging in hun midden staan 
en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te 

hebben, toonde Hij hun zijn handen en 

zijn zijde. De leerlingen waren vervuld 
van vreugde toen zij de Heer zagen. 

Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo 

zend Ik u.” Na deze worden blies Hij over 
hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. 

Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn 
ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, 

zijn ze niet vergeven.” 
Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

GOSPEL: John 20:19-23 

In the evening of that same day, the first 
day of the week, the doors were closed in 

the room where the disciples were, for 
fear of the Jews. Jesus came and stood 

among them. He said to them, ‘Peace be 
with you’, and showed them his hands 

and his side. The disciples were filled with 

joy when they saw the Lord, and he said 
to them again, ‘Peace be with you. ‘As 

the Father sent me, so am I sending you.’ 
After saying this he breathed on them 

and said: ‘Receive the Holy Spirit. For 
those whose sins you forgive, they are 

forgiven; 
for those whose sins you retain, they are 

retained.’ 
The word of the Lord. 

All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 

 
ACCL: Halleluja (GvL 249) 

 
HOMILIE / HOMILY 

 
GELOOFSBELIJDENIS / CREED: Ik geloof in God (GvL 271) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn enige 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. 
 

VOORBEDE / PRAYER OF THE FAITHFULL  
ACCL: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (GvL 361) 

 
OFFERANDELIED / OFFERTORY SONG: Het lied van de heilige Geest (GvL 419) 

 
De Geest des 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. 
 

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. 

 

GEBED OVER DE GAVEN  

Heer,wij bidden U dat de belofte van uw 
Zoon vervuld mag worden: laat de Heilige 

Geest ons het geheim van dit offer beter 

doen kennen en ons de volle waarheid 
ontsluiten.Door Christus onze Heer. 

Amen. 

PRAYER OVER THE OFFERINGS 

Grant, we pray, O Lord, that, as promised 
by your Son, the Holy Spirit may reveal to 

us more abundantly the hidden mystery of 

this sacrifice and graciously lead us into all 
truth. Through Christ our Lord. Amen. 

 

PREFATIE / PREFACE (Gvl 281) 
 

HEILIG / HOLY: Heilig (GvL 293 – Willibrordusmis) 
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten! 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. 

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge. 
 

EUCHARISTISCH GEBED III / EUCHARISTIC PRAYER (GvL 729) 
Verkondiging: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. (GvL 302) 
 

ONZE VADER / OUR FATHER (GvL 322) 
Pr: Laten wij nu bidden tot God, onze Vader, 

  met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
Allen: 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 leid ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade. 

Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen; 
  dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 

  en beveiligd tegen alle onrust. 
  Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 

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

VREDEWENS 
 

LAM GODS / LAMB OF GODS: Lam Gods (GvL 333 – Willibrordusmis) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; ontferm u over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; ontferm u over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld; geef ons de vrede. 

 
COMMUNIE / COMMUNION 

 

COMMUNIELIED/COMMUNION SONG: Geest, die vuur en liefde zijt (GvL 442) 
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. 

 
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. 

 
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. 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 
God, Gij schenkt uw Kerk gaven uit de 

hemel; bewaar in haar de genade die Gij 
gegeven hebt. Geef dat de Heilige Geest 

die over ons is gekomen zich steeds 
sterker in ons doet voelen, en laat dit 

geestelijk voedsel ons ten goede komen 
bij onze voortgang op de weg der 

verlossing. Door Christus onze Heer. 

PRAYER AFTER THE COMMUNION 
O God, who bestow heavenly gifts upon 

your Church, safeguard, we pray, the 
grace you have given, that the gift of the 

Holy Spirit poured out upon her may 
retain all its force and that this spiritual 

food may gain her abundance of eternal 
redemption. Through Christ our Lord. 

 
MEDEDELINGEN / ANNOUNCEMENTS 

 
ZEGEN / BLESSING (GvL 341) 

 
SLOTLIED / RECESSIONAL HYMN:  Het lied van vandaag en morgen (GvL 541) 

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt en zegt Ik ben uw Vader. 

 
Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij de toekomst die ons wacht. 

Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, zijn oog is in ons hart.  
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam aanschouwen wij van verre. 

Zijn zwijgen is van goud zijn woord is ons behoud in leven en in sterven. 

 
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van brood en spelen zijn. 

De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht, aan alles wat wij deden. 

Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede. 
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