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PSALM 104 (103), 1ab.24ac.29ba-31.34
R/

Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem
Bisdom Gent

LEZING uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
aan de christenen van Korinthe (12,3b-7.12-13)

INTREDELIED: Geest van God, Adem van leven
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Geest van God, adem van leven, Geest van God, adem van vuur,
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons.
1. Kom o Geest, kom in ons hart; kom o Geest, wees ons nabij;
Geest van leven, Geest van moed: Wij zien naar U uit.
2. Kom, o Geest van heiligheid. Geest van waarheid, kom in ons.
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit.
3. Kom o Geest, houd ons bijeen. Geest van vuur brandt in ons hart.
Kom, o Geest, en maak ons nieuw: wij zien naar U uit.

LOFZANG: Gloria in excelsis Deo
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te,
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui
tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
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SEQUENTIE
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

1.

Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
2. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.
3. Kom o trooster, Heil'ge Geest, zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
4. Kom o vrede in de strijd, lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.
5. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
6. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
7. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
8. maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
9. Geef uw gaven zevenvoud ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
10. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.
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VERS VOOR HET EVANGELIE

ONZE VADER

(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen.
En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluia, alleluia, alleluia.

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
breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.
…
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

EVANGELIELEZING (20,19-23)
GEBED BIJ DE SPIRITUELE COMMUNIE
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u: ontvangt de heilige Geest.
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is
nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn
met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij
woont. Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God.

COMMUNIEZANG: Waag de sprong
(t. & m.: Peter Biesbrouck)

GELOOFSBELIJDENIS
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, en
geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is,
gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de
doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn
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 vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig
leven. Amen.

BIJ DE VOORBEDE
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)

Kome over ons uw Geest, uw kracht tot vrede.
Geef het kwaad geen macht over ons.
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Ik geloof, ik vertrouw en waag de sprong om te geloven
over twijfels heen weet ik heel diep vanbinnen, weet ik zeker,
dat Hij zoekt naar mij. God blijft niet boven, ver weg van mij,
maar wil steeds weer iets nieuws beginnen. Iets nieuws beginnen!
1. Als een Vader ben Jij elke morgen,
Schepper van de wereld die ik ken:
wat ik zie en wat ik niet zie,
waar en hoe en wie ik ben.
2. Als jouw Woord dat mens werd, onze broeder:
Jezus, die ons toonde wat Jij wil:
leven dwars door dood en onrecht
maakt een hemelsbreed verschil.
3. Als jouw Geest die brandt en ons bijeenbrengt,
Adem die ons voedt en inspireert,
die in ons droomt van jouw schepping:
deze wereld omgekeerd.
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TOEWIJDING AAN MARIA:
Maria, wij komen u zingende begroeten (uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode)
1.

2.

Maria, wij komen u zingende begroeten,
wij noemen, Maria, uw zoete naam.
Met velen tezamen om u te ontmoeten
op de paden van ons zoekende bestaan.
Maria, gezegende onder alle vrouwen,
wij bidden u: reik ons uw moederhand
die lief en die leed gans aan u toevertrouwen.
Toon ons de weg naar Gods levende land.
Bij u stroomt tezamen al wat er liep verloren
aan lijden, aan zonde, aan pijn, verdriet.
Bij u wordt bekering en nieuwheid geboren;
lof en dank weerklinkt in stilte en in lied.
En helpende handen en toegewijde zorgen
verbinden de wereld aan Jezus’ kruis.
Een nacht zonder licht wordt een heldere morgen.
Leid ons, Maria, weer hoopvol naar huis.

In prettige samenwerking met:
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