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Welke geest 
huist in jou? 

  
Zondag 31 mei 2020 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
Orgelspel 
 
Liturgische groet 
 
vg Vrede zij u! 
allen De wereld zij vrede! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg wiens trouw eeuwig duurt 
allen en die het werk van zijn hand niet loslaat. 
 
Openingslied: ‘Zij zit als een vogel’: lied 701  
(t. John L. Bell, vert. Joke Ribbers, m. Graham Maule) 
 
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het Woord totdat zij baren mag. 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, één met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de Schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Gebed om ontferming met gezongen kyrie eleison 
(Taizé, liederen- en gebedenboek 66; m. Jacques Berthier) 
 
Kyrie, kyrie eleison 
 
 
Gloria: ‘Kom laat ons deze dag’: lied 672, 1 
(t. Valentin Ernst Löscher, vert. Jan Wit, m. Johann 
Sebastian Bach) 
 
Kom laat ons deze dag 
Met heilig vuur bezingen 
En met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 

aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinlkstergloed. 
 
Lezing uit de Handelingen: 2,1-13 
Wanneer de vijftigste dag vervuld wordt, 
zijn allen samen op dezelfde plaats. 
Plotseling klinkt uit de hemel een ruisen, 
als van een krachtige wind, 
en vult het hele huis, waar zij zitten. 
En er verschijnen hun tongen als van vuur,  
die zich verdelen  
en zich neerzetten op ieder van hen. 
En zij worden allen vervuld met de heilige Geest, 
en zij beginnen te spreken in andere tongen en talen, 
zoals die adem, de Geest, hen te spreken geeft. 
 
Nu zijn de Joden die in Jeruzalem leven, vrome mensen, 
afkomstig uit alle naties en volkeren onder de hemel. 
Als dat geluid klinkt, lopen zij te hoop, een menigte, in 
verwarring,  
omdat iedereen hen hoort spreken in zijn eigen taal. 
Zij staan versteld en vragen zich verwonderd af: 
Zie, zijn die daar spreken niet allemaal Galileërs? 
Hoe kunnen wij hen dan verstaan,  
ieder van ons in de eigen taal, 
waarin we geboren zijn? 
Parten en Meden en Elamieten,  
bewoners van Mesopotamië, 
van Juda en Kapadocië,  
Pontus en Azië, 
Frygië en Pamfylië,  
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, 
de Romeinen, die hier verblijven, 
Joden, zowel als proselieten,  
Kretensers en Arabieren, 
wij allen horen hen spreken in onze eigen taal 
over de grootse daden van God.  
 
Allen staan versteld,  
in grote verlegenheid   
zegt de een tot de ander: 
wat heeft dit toch te betekenen? 
Maar spottend zeggen anderen:  
ze hebben zich volgegoten met zoete wijn. 
 
Lied: ‘Samen worden woorden taal’ 
(t. Marije de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
1.Samen worden woorden taal, 
Ggven mensen dingen naam, 
waardoor werelden ontstaan,  
geschenk dat ons bijeen brengt. 
 
2.Taal geeft klanken doel en zin, 
richt de wereld voor ons in, 
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taal, het scheppende begin, 
geschenk dat ons bijeen brengt. 
 
3.Waar wij leren taal te zijn 
raken wij de eeuwigheid, 
God komt wonen in de tijd, 
geschenk dat ons bijeen brengt. 
 
Evangelielezing: Johannes 14,15-17.23-27 
 
 Bij zijn afscheid zegt Jezus tot de leerlingen: 
15 Als jullie mij liefhebben  
 zullen jullie mijn geboden bewaren. 
16  Dan zal ik de Vader vragen  
 en hij zal jullie geven de ander 
 de Trooster, de Helper, 
      om bij jullie te zijn voor altijd. 
17  Hij is de Geest van Waarheid, 
      die de wereld niet ontvangen kan, 
      omdat die hem niet ziet, en niet kent, 
      maar jullie kennen hem, 
      omdat hij bij jullie verblijft, 
      ja, in jullie is. 
 
23 Hij zegt: 
      Als iemand van mij houdt, 
      dan zal hij mijn woord bewaren 
      en mijn Vader zal van hem houden. 
      Wij zullen dan tot hem komen 
      en ons een thuis bij hem maken. 
 
24  Maar wie mij niet liefheeft, 
      bewaart mijn woorden niet. 
      Het woord, dat jullie horen, 
      is niet van mij, 
      maar van de Vader, die mij gezonden heeft. 
 
25  Dit alles heb ik jullie gezegd, 
      toen ik nog bij jullie was. 
 
26  Maar de Tooster, de Helper 
      die de Vader in mijn naam zal zenden,  
 de Heilige Geest, 
      Hij zal jullie in alles onderrichten 
      en alles bij jullie in herinnering roepen, 
      wat ik jullie verteld heb. 
 
27  Vrede laat ik jullie na, 
      mijn vrede geef ik jullie. 
      Niet een vrede zoals de wereld die geeft, 
      geef ik hem jullie. 
 Wees dan niet verontrust 
 en laat je hart niet bang zijn . 
 
Acclamatie: ‘kom, Geest van God’: lied 333  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) (met herhaling) 
 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
Dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Aan het einde van het leven’  
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
Aan het einde van het leven 
neemt Gods Geest de laatste adem 
in Haar grote waaien op. 
Onze geest wordt weer verenigd  
Mmt God die haar gegeven heeft. 
En wat er blijft wordt in lucht en aarde opgenomen  
voor leven dat opnieuw ontstaat. 
Niets gaat verloren. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’; bij de gebeden worden vijf 
kaarsen aangestoken. De gebeden worden telkens 
besloten met ‘Veni sancte spiritus’: 
(lied 681; t. Taizé, m. Jacques Berthier) 
 
Veni sancte Spiritus, 
Tui amoris ignem accende. 
Veni sancte Spiritus, 
veni sancte Spiritus, 
 
Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Pinkstergroet en zegen 
 
Slotlied: ‘Wie door de Geest is aangeraakt’  
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig, oratorium voor Pinksteren’)  
 
Wie door de Geest is aangeraakt 
begint opnieuw te leven en geeft dit door, 
een lopend vuur, een lichtend spoor  
trekt door de wereld, 
zet de mens in vuur en vlam,  
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verenigt tot gemeenschap. 
Een lange optocht door de tijd 
op weg en werkend aan een rijk 
van volmaakte vreugde. 
 
Muziek 
 

                
 
               De Geest waait 
               De lucht verandert 
               Ik houd mijn adem in 
               De grond verandert 
               Ik trek mijn schoenen uit 
               Mijn taal verandert 
               Ik kan er zelf niet bij 
               De Heilige Geest 
               legt zacht beslag op mij. 


