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Zondag, 23 mei 2021, Pinksteren 

Zusters en broeders,  

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.  
 

Pastor Edith Hertog maakte vorig jaar samen met Gerard de Graaf een korte film over het Pink-

sterverhaal.  

De livestream van de viering van Pinksteren begint zondag om 10.30 uur en komt dan 

uit de Laurentiuskerk. U kunt de viering ook volgen via de tv op HalloGilzeRijen. 
 

 
 

 

Zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 

en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; 

maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 

en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; 

breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, 

de Mensenzoon hier in ons midden. 

De glans van uw schepping 
 

  Zendt Ge uw ademtocht, uw schepselen ontstaan: 

  Het gelaat van de aarde vernieuwt Hij. (Psalm 104,30) 
 

Schepper God,  

ik geniet van deze dag  

die ik van U heb gekregen. 
 

Boven mijn hoofd tekent een buizerd cirkels in de lucht. 

Op Uw ademtocht vliegt hij hoger, steeds hoger,  

de wolken voorbij en zonder een slag van zijn vleugels 

zweeft hij op de warme lucht omhoog. 
 

Een zachte bries streelt mijn gezicht, 

alsof Uw adem mij raakt. 

De warmte van de zonnestralen omgeeft mij, 

alsof U mij in een mantel van liefde wikkelt. 

Ik vind een bankje 

aan de groene oever van een heldere beek. 

En net als de torenvalk, even verderop, boven het veld, 

houd ik mij stil en bid als ik mijn eten tevoorschijn haal. 
 

God, Schepper van hemel en aarde, 

ik dank U voor het dagelijks brood, 

het brood dat een mensenhart kracht geeft. 

Ik dank U voor de wijn die mijn hart  

vreugde kan geven. 
 

Op deze dagen glanst mijn gezicht 

en voel ik mij anders, compleet. 

U vernieuwt mij en het aanschijn van de aarde. 

U zendt uw Geest en er komt leven. 
 

Rob van Uden  

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Uit de Handelingen der Apostelen 

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 Kappadocíë, 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." 

Uit het heilig 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." 
 

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. 
 

Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden. 
 

Kom, heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen  

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 

Aanmelden voor de pastorale brief Afmelden voor de pastorale brief 

Sint Jozef 
In het Rozenkransgebed geven we aandacht aan Sint Jozef.  
Paus Franciscus richt onze aandacht juist in de huidige pan-
demie op deze heilige. Juist nu onze levens worden onder-
houden en samengeweven door gewone mensen, mensen die 
vaak over het hoofd worden gezien, mensen die niet verschij-
nen in tijdschriften- en krantenkoppen of in de laatste televi-
sieshow, maar die wél, juist in deze dagen, vormgeven aan 

de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis. 
Doktoren, verpleegkundigen, winkeliers en supermarktper-
soneel, schoonmakers, transportwerkers, mannen en vrou-
wen die werken om essentiële diensten te leveren en de 
openbare veiligheid te bewaken, vrijwilligers, priesters, man-
nelijke en vrouwelijke religieuzen en zo vele anderen.  
Zij hebben begrepen dat niemand alléén wordt gered. 

Hoeveel mensen oefenen zich elke dag in geduld en 
bieden hoop door te zorgen dat ze geen paniek zaaien, 
maar verantwoordelijkheid delen. Hoeveel vaders, 
moeders, grootouders en leraren laten aan onze kin-
deren zien, op allerlei kleine dagelijkse manieren, hoe 
je een crisis kunt aanvaarden en ermee omgaan. 

https://youtu.be/a6mk_3zGEUk
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