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Zondag, 31 mei 2020 

 

Beste Parochianen 

Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, 

de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons 

met elkaar en met God. De Geest geeft ons de kracht om te geloven tegen moeilijkheden in.  

De inleiding over Pinksteren wordt verzorgd door pastor Edith Hertog. Zij maakte samen met 

Gerard de Graaf ook een korte film over het Pinksterverhaal. De overweging bij de Lezingen is 

van diaken Rob van Uden. 

 

Inleiding: Wie de Geest binnenlaat, staat er nooit alleen voor 

Enkele jaren terug, op het einde van een retraite, kreeg ik een tekst mee uit de bijbel, uit de 

profeet Ezechiël, waarin God zegt: “Ik schenk u mijn Geest, opdat u weer leeft en laat u op uw 

eigen grond wonen.” 

De tekst raakte mij. Geloven heeft te maken met tot leven komen, meer mens worden zoals je 

ten diepste bent bedoeld, niet die je denkt te moeten zijn, maar zoals God je ziet. Zoals we op 

Aswoensdag horen: ‘Keer om en geloof in de goede boodschap van Jezus. Kind van God ben jij, 

God houdt van jou.’ 

Pinksteren is misschien wel het allerbelangrijkste feest, want het is de ontdekking van de per-

soonlijke relatie van God met ieder van ons. We staan er niet alleen voor.  

Wat kunnen we zeggen over die Geest, zodat we haar herkennen en erop kunnen varen in ons 

leven? 

Ze is onzichtbaar, maar zoals de wind des te meer merkbaar, ze zet ons in beweging. 

Zoals het vuur is ze een hartverwarmende liefdesenergie en ze brengt waarheid in ons leven. 

Wat voor waarheid is dat? 

‘Ik zal haar wel eens goed de waarheid zeggen.’ Zulke woorden doen ons ineenkrimpen of doen 

ons in de aanval gaan. Er spreekt weinig barmhartigheid uit. En dan zijn er die stemmen in 

onszelf die ons belagen en opjutten – ‘vooruit, doe je best’ - of ons de moed ontnemen – ‘je 

kunt het toch niet’.  

De waarheid van de heilige Geest is anders, klinkt op zachtmoedige wijze zonder veroordeling 

en met veel geduld. Ze vangt ons juist op als wij teleurgesteld en mismoedig naar ons leven 

kijken. Want zoals er nepnieuws is in de sociale media, zo geloven wij, als het om onszelf gaat, 

vaak ook in allerlei onwaarheden over wie wij en de ander zijn.  

Een voorbeeld. We vinden dat anderen te veel ruimte innemen en vervolgens worden wij geïrri-

teerd want de ander geeft ons de kans niet. Het kan ons ingegeven worden dat wij, om wat voor 

reden dan ook, zelf onze eigen ruimte niet innemen. In plaats van vast blijven houden aan onze 

eigen blik, worden we uitgenodigd om mee te kijken met wat de heilige Geest ons laat zien. 

Zoekend naar de stem van Gods Geest, kunnen we de stem herkennen aan de innerlijke vrede 

en innerlijke kracht die ze brengt. Als de stem hard en veroordelend is, is het niet de Geest van 

God. De geest wil nieuwe mensen van ons maken. Ze maakt ons bewust van onze kleinheid en 

tegelijkertijd van een eindeloos barmhartige tedere liefde van God.  

Met Pinksteren worden we uitgenodigd om op weg te gaan, niet meer alleen maar samen, stap 

voor stap, onze weg gaan. 

Pastor Edith Hertog 

Aan ieder van ons 

wordt de openbaring van de Geest meegedeeld 

tot welzijn van allen 
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Gebed om ontferming 

 

Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen, 2, 1 - 11 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen 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 verwondering: „Maar zijn al die daar 

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

eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kap-

padocíë, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, 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." 
 

Pinksteren is begonnen 

Het vurige rood kondigt een nieuwe tijd aan. Een tijd van leven met de heilige Geest. Tijd om 

ons licht te laten stralen. We doen het niet alleen! Klik hier en kijk en luister naar het verhaal 

van Pinksteren in deze film. Hoe het licht van Jezus verandert zodat het overal kan zijn. 

 

Gebed bij psalm 104 

Gij die ons door het doopsel tot één lichaam hebt gemaakt 

in de kracht van één en dezelfde Geest:  

Heer, ontferm U over ons 

 

Gij die de Heilige Geest hebt uitgestort  

tot vergeving van de zonden: 

Christus, ontferm U over ons 

 

Gij die de Geest aan ons meedeelt 

en ons door uw genade rechtvaardigt:  

Heer, ontferm U over ons. 

God, zendt Uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij onze parochie, ons dorp, de wereld, weer nieuw. 
 

Maak ons aandachtig 

Voor het goede dat we dagelijks ontvangen, 

voor de werking van de Geest in onze parochie en onze buurt. 

Geef dat we U leren danken en prijzen  

voor het vele goede dat we uit Uw hand ontvangen.  
 

Open onze ogen voor Uw Schepping. 

Want als wij geen ruimte maken voor Uw Geest, 

sterven er mensen en sterft de aarde. 

Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,  

dan bouwt Gij in ons aan een nieuwe Schepping. 
 

Geef dat wij U niet vergeten,  

maar dat we blij worden van uw aanwezigheid. 

Uw Naam is duurzaam, 

blijvend met ons verbonden 

en U geeft ons steeds weer nieuwe kansen. 
 

Rob van Uden 

https://youtu.be/AIUfQn676TY
https://youtu.be/AIUfQn676TY


 
Pastorale brief 13 PDKDV 31-05-2020 Pinksteren.docx - 3/4 - 

Alleluiavers 
 

 

Evangelie volgens Johannes 

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 woorden 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. Lof zij U, Christus. 

 

Overweging: De geestkracht van de eucharistie 

Vaak legt de voorganger de lezingen uit en past ze toe. In deze overweging wil ik laten zien dat 

de prefatie en het eucharistisch gebed van Pinksteren op een prachtige manier de betekenis van 

het evangelie voelbaar maken.  

In de Prefatie bidt de kerk tot God om geestkracht: ‘Gij deelt uw goede gaven uit waaraan iedere 

tijd behoefte heeft. Gij zijt het die de Kerk bestuurt op wonderbare wijze. Voortdurend staat Gij 

haar terzijde met de kracht van de Heilige Geest zodat zij U trouw blijft dienen, bij beproeving 

niet nalaat zich op U te beroepen en bij voorspoed niet ophoudt U dank te zeggen.’ 

 

In het eucharistisch gebed horen we hoe de Heilige 

Geest ook nu werkzaam is: ‘Gij maakt alles levend 

en heilig, in de kracht van de heilige Geest.’ En als 

een echo van het taalwonder op het Pinksterfeest, 

horen we het visioen van een veelkleurige kerk: ‘Al-

tijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit 

alle naties en rassen en talen.’ 

 

Die werkzaamheid is ook beslissend in het smeek-

gebed van de priester: ‘Wij hebben deze gaven dan 

ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle 

ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest 

en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus 

Christus, uw Zoon.’ 

 

Niet de priester, maar de Heilige Geest heiligt de ga-

ven. Het Lichaam dat we vervolgens ontvangen, wil de gedroomde veelkleurige gemeenschap 

tot eenheid brengen: ‘Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden 

tot één lichaam en één geest.’ De kerk wil een sacrament van eenheid in een verdeelde wereld 

zijn. 

 

Je zou deze eenheid het zuurdesem van Gods koninkrijk kunnen noemen: ‘Mogen de vrede in 

de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon.’  

Want de gemeenschap van de kerk is er om te groeien in de vreugde van het evangelie: ‘Maak 

uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof.’ 

 

En iedere gelovige is geroepen om de Blijde Boodschap handen en voeten te geven: ‘uw dienaar 

Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en 

heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.’ 

Zo is heel dit gebed aan de altaartafel een gebed om vernieuwing van onze parochie. 

 

Rob van Uden 

Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen  

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Alleluia. 
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Gebed 

 

Rozenkransgebed en Zondagsviering in Dongen 

In juni zullen we onze vieringen in de kerk langzaam opstarten. Omdat we het rozenkransgebed 

in mei hebben gemist, willen we dat op de dinsdagen in juni inhalen. We beginnen a.s. dinsdag 

2 juni om 19.00 uur vanwege de 1,5 meterregel in de grote kerkruimte van de Laurentiuskerk 

met het Rozenkransgebed. We zullen u bij de ingang wijzen op de Coronamaatregelen. Volgens 

voorschrift worden uw naam en telefoonnummer op een presentielijst genoteerd. Wij willen u 

vragen uzelf voor het gebed van dinsdag 9 juni en volgende dinsdagen aan te melden. Mochten 

er echter onverwacht méér dan 30 mensen komen, dan moeten we helaas mensen terugsturen. 

Wanneer u zich opgeeft hoeft u daarvoor niet bang te zijn. 

Opgave via het secretariaat van de parochie, op werkdagen van 9.00 uur tot 11.30 uur. Telefoon 

0162-312561. 

Ook voor de viering van Woord en Gebed, zondag 7 juni om 10.30 uur in Dongen dient u zich 

aan te melden. Opgave via het secretariaat van de parochie, op werkdagen van 9.00 uur tot 

11.30 uur. Telefoon 0162-312561. 

ton Jezus ten hemel was opgestegen 
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 

 

 

 

Almachtige eeuwige God, 

die de Heilige Geest zendt om de Kerk,  

het Lichaam van uw Zoon in deze wereld,  

te bezielen en het aanschijn van de aarde te vernieuwen, 

wij bidden U: 

dat wij, gedrenkt in één Geest, één lichaam worden 

waarin de verschillende gaven samengaan in liefde. 

Door Christus onze Heer. 

 

 

Maria,  
Moeder van de Kerk, 
bidt voor uw parochie  
die uitziet naar  
een nieuwe start. 
 

Bidt voor uw mensen  
die zolang in isolement leefden 
en nu voorzichtig hun woning willen verlaten. 
 

Bidt voor uw kinderen  
die uit balans zijn gebracht, 
die uit hun ritme zijn geraakt. 
 

Bidt voor uw kerk 
dat we elkaar mogen ontmoeten. 

Leid ons naar een nieuwe ontmoeting  

met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
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