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AFKONDIGINGEN
INTROITUS

2. 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.

3. 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.
Gezang 677
Tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Bernard Huijbers

INLEIDING
B.:
Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer
en van de heilige Geest.
Allen:
Amen.
B.:
Halleluja. Christus is verrezen!
Allen:
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja!
B.:
Allen:

Ik zal opgaan tot het altaar Gods,
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

SCHULDBELIJDENIS
B.:
+ Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
B.:

2

Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Allen:

Voor u belijden wij, ¾
almachtige God, ¾
voor heel uw kerk en voor elkaar, ¾
dat wij gezondigd hebben, ¾
in gedachte, woord en daad ¾
in het kwade dat wij gedaan hebben ¾
en in het goede dat wij hebben nagelaten. ¾
Ontferm U over ons, ¾
vergeef ons onze zonden, ¾
en geef dat wij U mogen dienen; ¾
vernieuw daartoe ons leven ¾
door Christus, onze Heer.

B.:

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden,
en geleide ons tot het + eeuwige leven.
Amen.

Allen:
KYRIE

Mis 14

C.:

Allen:

C.:
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Allen:

C.:

Allen:

C.:

Allen:

C.:

Allen:

C.:
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Allen:

C.:

Allen:
GLORIA
Mis 14

B.:

C.:
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Allen:

C.:

Allen:

C.:
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Allen:

C.:

Allen:
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C.:

Allen:

C.:

Allen:

C.:
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tonus simplex

⌦

Allen:

V.: Almachti-ge God, voor wie alle harten openliggen,

⌦
⌦


GEBED

voor wie alle begeerten be-kend zijn, voor wie geen

    

⇢

   

⌦

Laat ons bidden.




tonus simplex

geheimen zijn verbor-gen: reinig door uw hei-li-ge
Bisschop:
Priester: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.

B.:



⇢

AllenGeest
bidden de
een korte
tijdten
in stilte.
gedach
van Hierna
ons zingt
hart,de bisschop:
opdat wij U

⌦




God, die op de dag van heden
door de komst van de heilige Geest
in de harten der gelovigen het vuur van uw liefde hebt ontstoken,
maaktwij,mogen liefhebben en uw hei-li-ge Naam
geef,vol
bidden
dat wij met vrijmoedigheid uw grote daden verkondigen
en over zijn vertroosting voortdurend verheugd zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die ver
metheerU inlijde
eenheid van de heilige Geest
ken door Je zus Christus, onze Heer.
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

⌦
⌦

⇢ ⇢

⇢

⇢



A.: A-men.

EERSTE SCHRIFTLEZING

Ezechiël 11, 17-20
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Psalm 104

GRADUALE
7.a

H

OE talrijk zijn uw werken, Heer,

en alles hebt Gij

gemaakt met wijsheid.

Verheerlijk, mijn ziel, de Here, *
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij,
Gij die bekleed zijt met glans en luister,

1

gehuld in licht als een mantel, *
de hemel spannend gelijk een tentkleed.

2

Gij zijt degeen die zijn zalen bouwt op de wateren boven, *
die wolken tot zijn wagen maakt,
die op de wieken van de stormwind wandelt,

3

die de stormen maakt tot zijn boden *
en laaiend vuur tot zijn knechten,

4

die de aarde vast op haar zuilen gesteld heeft, *
zodat zij nimmer wankelt.

5

Allen herhalen de antifoon.

TWEEDE SCHRIFTLEZING
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Handelingen 2, 1-11

Psalm 104, 30-31

HALLELUJA
Cantor: Halleluja, halleluja, halleluja.

Allen: Halle-lu-ja, halle-lu-ja, halle-lu-ja.

Cantor: Zendt Gij uw Geest uit, zij worden geschapen *
en Gij vernieuwt het gelaat van de aarde.
Allen: Halleluja …
Cantor: De roem van de Heer zij eeuwig, *
dat de Heer zich over zijn werken verheuge!
Allen: Halleluja …

Gezang 434

SEQUENTIE
Cantor:
I

K

OM o Geest des He- ren, kom, uit het hemels hei-

ligdom, waar Gij staat voor Gods ge- zicht.

Allen: Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw

ga- ven, Heer, kom wees in de har- ten licht.

Cantor: Kom o Trooster, heil’ge Geest, zachtheid die de

ziel geneest, kom verkwikking zoet

en mild.
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Cantor: Kom o Trooster, heil’ge Geest, zachtheid die de

ziel geneest, kom verkwikking zoet

Allen: Kom o vrede

dat

lijdt,

rust

die

en mild.

in de strijd, la- fe- nis voor ’t_hart

alle

on- rust

stilt.

Cantor: Licht dat vol van ze- gen is, schijn in onze dui-

sternis,

neem

de

harten

voor

U

in.

Allen: Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen

goed,

is

de

ziel

niet

Cantor: Was wat vuil

domein,

heel

de

ziel

rein

van

zin.

is en onrein, overstroom ons dor

die

is

gewond,

Allen: maak weer zacht wat is verstard, koester het ver-
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kilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.

Allen: maak weer zacht wat is verstard, koester het ver-

kilde hart, leid wie zelf de weg niet vond.

Cantor: Geef uw gaven zevenvoud ie- der die

trouwt,

zich

geheel

op

U

op U ver-

verlaat.

Allen: Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde za- lig zij, geef

ons vreugd die niet vergaat. A-men. Halle-lu-ja.

Gezang 471
Tekst: Veni sancte Spiritus
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt
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EVANGELIE
B.:
De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
B.:
Lezing uit het heilig evangelie naar Johannes.
Allen: U, Heer, zij glorie.

Johannes 14, 23-29

Zo spreekt de Heer.
Allen zingen de volgende acclamatie (1. cantor; 2. allen):

Gezang 466
traditionele Russische melodie

PREDIKING
Na de prediking volgt meditatief orgelspel.
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GELOOFSBELIJDENIS

tweede gedeelte:

B.:
Cantor:

Ik geloof in één God, de al- | machtige | Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en on- | zicht- | bare | dingen.

Allen:

En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren | Zoon van | God;
uit de Vader geboren vóór | alle | eeu- | wen.

Cantor:

God van God, licht van licht,
waarachtig God van de waarachtige God;
geboren en | niet ge- | maakt;
één van wezen met de Vader;
door wie | al- | les ge- | maakt is.
Die om ons mensen en tot onze zaligheid
uit de hemel is | nederge- | daald
en het vlees heeft aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria.
En | hij is | mens ge- | worden.

Allen:

Hij is ook voor ons gekruisigd onder | Pontius Pi- | latus;
hij heeft geleden en | is | be- | graven.
En ten derde dage is hij verrezen volgens | de Schrif- | turen.

tweede gedeelte:
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Hij is opgeklommen ten hemel
en zit aan de | rechter- | hand des | Vaders.
Cantor:

Hij zal wederkomen met heerlijkheid
om te oordelen de levenden | en de | doden;
wiens rijk geen | einde | hebben | zal.
En in de heilige Geest, die Heer is en het | leven | geeft;
die | uit de | Vader | voortkomt;

Allen:

die met de Vader en de Zoon
tezamen aangebeden en mede ver- | heerlijkt | wordt;
die gesproken heeft | door | de pro- | feten.
Ik geloof één, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doop tot ver- | geving der | zonden.
Ik verwacht de verrijzenis der doden
+ en het | eeuwig | leven. | Amen.
Gezang 312
Muziek: Phocion Henley

16

VOORBEDEN
B.:
Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.
Na elke bede:
… Laat ons bidden.
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Heer, ont- ferm U, Heer, ont- ferm U, Heer, ont- ferm U.

Na de laatste bede volgt een moment stilte voor persoonlijk gebed.
De bisschop sluit de voorbeden af, waarop allen antwoorden:
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Gezang 320
Muziek: Slavisch-Byzantijnse ritus

men.

VREDEGROET
B.:
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal uw harten en gedachten bewaren in Jezus Christus, onze Heer.



 :

Allen: Amen.

B.:

Geeft elkaar de vrede.

De gelovigen brengen elkaar de vredegroet door het hoofd naar elkaar te buigen en hen
‘de vrede van Christus’ te wensen. Aan allen die vandaag zonder huisgenoten meevieren:
vrede voor u!

Music engraving by LilyPond 2.18.2—www.lilypond.org
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OPDRACHT VAN DE GAVEN
De gaven van brood en wijn worden naar voren gebracht.
Collecte voor uw eigen parochie of statie
In deze Paastijd kan de parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste
plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien.
Maar er komt bij dat uw eigen parochie of andere kerkplek nu ook de inkomsten van de
collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkewerk betaald, waaronder het pastoraat. Daarnaast lopen sommige van onze kerken reguliere huurinkomsten van het kerkgebouw door
gebruik van derden mis. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of
statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit het nummer op de
site van uw parochie of op uw digitale nieuwsbrief.
Landelijk collectedoel: Iglesia Filipina Independiente
De opbrengst van de landelijke collecte is bestemd voor een project van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Het betreft
het Kapit-Bisig project van onze zusterkerk op de Filippijnen, de Iglesia Filipina Independiente (IFI).
De afgelopen maanden zijn de inwoners van de Filippijnen niet alleen getroffen door
een aardbeving en een vulkaanuitbarsting maar ook door de lockdown vanwege de
pandemie en onlangs door een orkaan. De beperkte steun die door de Filippijnse overheid geboden wordt, bereikt helaas niet alle getroffen gebieden.
De IFI doet haar uiterste best om juist in deze gebieden humanitaire hulp te verlenen
aan kansarme gemeenschappen en gezinnen, door middel van het verstrekken van
voedselpakketten, warme maaltijden, hygiënekits en medische benodigdheden. Ook
wordt psychologische steun geboden en hulp bij het herbouwen van huizen en herstarten van bedrijven.
Onze broeders en zusters van de IFI worden door hun bisschoppen aangemoedigd bij
te dragen aan de wederopbouw van de kwetsbare gemeenschappen en de door rampen getroffen gebieden, als een zichtbaar teken van hun geloof. Het Kapit-Bisig-project
biedt ons een prachtige gelegenheid om samen met onze zusterkerk te werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook
over gaat!
Het Collegiaal Bestuur vraagt daarom graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.
Scan met uw telefoon de QR-code om uw bijdrage via
IDEAL over te schrijven.
U kunt het bedrag ook overmaken naar
NL06 ABNA 0214 1901 29
t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland
onder vermelding van
‘collecte 29 mei.’
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Tijdens de opdracht van de gaven wordt gezongen:

2. O Geest der eeuwigheid,
Gij Trooster aller tijden
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
Gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

5. Des Heren tafel brengt
ons tot elkaar in vrede.
Deel Gij ons Christus’ bloed
en Christus’ lichaam mede.
Weer Gij de vijand af
die sluw ons scheiden wil.
Maak ons in Christus één,
gelovig, blij en stil.
Gezang 674
Tekst: Ernst Löscher / Vertaling: Jan Wit / Muziek: J.S. Bach
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B.:
Allen:
B.:

Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag
worden door God, de almachtige Vader.
De Heer neme de offerande aan uit uw handen, ¾
tot lof en eer van zijn Naam, ¾
tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.
Amen.

GEBED OVER DE GAVEN
B.:
God, wanneer Gij uw Geest zendt
vernieuwt Gij het gelaat van de aarde.
Bronnen doet Gij daaruit ontspringen,
voedsel geeft Gij aan al wat leeft.
Wij bidden U: voed ons met het ware brood
en geef ons te drinken uit de bron van levend water:
Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
EUCHARISTISCH GEBED
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Pr.: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.
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Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

=

=





 ਁ

 

Allen: Wij

zijn

 

met



ons



 

hart

 ਁ     

 

bij

de

Ё 

Heer.

Bisschop:
Pr.: Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

B.:
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Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,
Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen,
door Christus, onze Heer,
want hij is opgevaren boven alle hemelen
en zetelt aan uw rechterhand;
vandaar heeft hij op deze dag de Trooster gezonden
over hen die Gij als uw kinderen hebt aangenomen.
Daarom heerst allerwegen blijdschap,
het gehele aardrijk is vervuld van vreugde.
Daarin delen ook de engelen in de hemel,
de machten en krachten,
die U opgetogen prijzen
en met een lofzang die geen einde neemt uw grote Naam belijden:

Allen stemmen met de lofprijzing in en zingen:

Mis 14

Allen:
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C.:

Allen:

C.:
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Allen:

De bisschop vervolgt het eucharistisch gebed:
B.:

Nr. 1

U bidden wij dan, algoede Vader, en wij smeken in ootmoed,
door Christus, uw Zoon, onze Heer, dat gij wilt aanvaarden
en zegenen deze gaven, die wij U brengen, een heilig, zuiver offer.
Wij dragen het U op voor uw heilige kerk: wil haar vrede verlenen,
tot eenheid haar brengenen besturen, waar ook ter wereld; bewaar
de gemeenschap met allen die in oprechtheid en trouw het geloof
van uw apostelen belijden.
Wees Heer, gedachtig aan hen die U dienen.

Men bidt korte tijd voor de levenden die men persoonlijk wil gedenken.
Gedenk ook allen hier tegenwoordig,
- hun geloof en hun toewijding zijn U bekend;
zij dragen U op dit offer van lof voor zich en voor allen
die hun nabij zijn. Verlos en bevrijd hen, vervul hen met hoop
op heil en behoud voor eeuwig. U brengen zij hun gaven,
U, eeuwige God van leven en waarheid, in eerbied gedenkend
Maria, de maagd die bij U is verheerlijkt als moeder van Christus,
onze God en Heer, met uw heilige apostelen en martelaren:
Petrus en Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes,Tomas, Jakobus, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Simon en Taddeüs, Maria Magdalena, de
apostelgelijke, de heilige Basilius en Chrysostomus, Ambrosius en
Augustinus, Willibrordus en Bonifatius, Gregorius, Martinus, Bavo, …
(de heilige van de dag of een andere heilige)
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en al uw heiligen. Neem ook ons op in deze gemeenschap en versterk ons door hun gebeden in alles met uw hulp en bescherming.
Dit offer van ons, die U dienen, van heel het volk, dat U behoort: wij
bidden U, Heer, neem het aan! Beschik in uw vrede de dagen van ons
leven, ontruk ons aan het eeuwig verderf en tel ons bij hen die Gij
uitkiest.
Wil, God, dit brood, deze beker in alles dan zegenen, aanvaarden,
bekrachtigen, van uw geest vervullen en U zo welgevallig maken dat
zij voor ons worden het lichaam en het bloed van uw geliefde Zoon,
onze Heer Jezus Christus,
die daags voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige,
eerbiedwaardige handen, en die, met zijn ogen geheven tot U, God,
zijn almachtige Vader, U dankzeggend het heeft gezegend, het gebroken en aan zijn leerlingen gereikt heeft met de woorden: Neemt, eet,
dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij, toen de maaltijd was gehouden, ook deze kostelijke kelk;
en U dankzeggend heeft hij die gezegend en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en drinkt hieruit allen, want dit is mijn
bloed van het nieuw en eeuwig verbond, - een teken, te verstaan
voor hen die geloven -, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot
vergeving van de zonden. Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot
mijn gedachtenis.
Daarom, Heer, gedenkend het heilbrengend lijden van Christus, uw
Zoon, onze Heer, zijn verrijzen uit het rijk van de dood en zijn verhoging tot hemelse heerlijkheid, brengen wij die uw dienaren zijn, alsook het volk U geheiligd, aan uw verheven Majesteit van wat Gij ons
zelf in handen hebt gelegd een zuiver offer, een heilig offer, een offer
zonder smet: dit brood van leven zonder eind, deze kelk, onze redding in eeuwigheid.
Zie genadig, God, met uw Aanschijn van licht op deze, uw kostbare
gaven; aanvaard ze thans, als voorheen, toen Gij in genade aanvaard
hebt de giften van Abel, uw knecht, de gerechte, het offer van onze
aartsvader Abraham, en ook hetgeen U heeft opgedragen Melchisedek, uw hogepriester: een heilig offer, brood en wijn, een onbevlekte
gave.
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Ootmoedig smeken wij U, God van de hemelse machten: gebied uw
heilige engel dit offer op handen te dragen tot de troon van uw goddelijke majesteit, te brengen op uw Altaar in den hoge. En ons, met
hoevelen wij zijn die deelhebben aan dat Altaar en die het hoogheilig
lichaam en bloed van uw Zoon zullen ontvangen: laat ons door U gezegend zijn met alle hemelse zegen om van uw genade te worden
vervuld.
Gedenk, Heer, ook wie U hebben gediend; zij zijn ons voorgegaan
met het teken van het geloof om de rust en de vrede te vinden bij U.
Men bidt korte tijd voor de overledenen die men wil gedenken.
Wij smeken U, Heer, geef aan hen en aan allen die in Christus zijn
ontslapen de plaats van verkwikking, van licht en van vrede. En laat
tonus dominicalis
ook ons toe, Heer, tot uw heiligen; wij mogen, hoezeer onwaardig,
nochtans U dienen en hopen op U, - uw goedheid kent immers geen
einde! Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar verleen ons uit
Priester:
bidden. te delen.
louter
genadeLaat
in hunons
gemeenschap
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon;
door hem en met hem en in hem is aan U, God, almachtige Vader
in Aan
de eenheid
van de
heilige
alle + van
eer ende
heerlijkheid
gespoord
door
hetGeest
woord
Heer en
in de eeuwen der eeuwen.
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door
god
de-lij
ke leAllen: A
men,
amen,
a-ring
men. onderwe zen, durven

wij

HET GEBED DES HEREN
B.:
Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer en door
spreken: lering onderwezen, durven wij spreken:
goddelijke

Allen:
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Priester: Want van U is het koninkrijk en



 :

Allen: Amen.
de kracht en

Allen: Amen.
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de

heerlijkheid tot

in

eeuwigheid.

HET BREKEN VAN HET BROOD
De bisschop breekt het brood, terwijl gezongen wordt:

Mis 14

C.:

Allen:

C.:

Allen:

C.:
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Allen:

COMMUNIE
B.:
Zie, ik sta aan de deur en ik klop,
zegt de Heer,
bij wie mijn stem hoort en de deur opent,
zal ik binnenkomen
en ik zal maaltijd met hen houden
en zij met mij.
Naar Openbaring 3,20 –
een traditioneel vers bij geestelijke communie

B.:
Allen:

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Heer, ik ben niet waardig ¾
dat Gij tot mij komt, ¾
maar spreek slechts een woord ¾
en ik zal gezond worden. (1x)

Men kan zich bij deze woorden op de borst slaan.
Bij de wegzending:
Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus
beware ons in het eeuwige leven.
Allen: Amen.
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Gebed bij de geestelijke communie
O Zoon van God,
door uw menswording hebt Gij U verenigd met ons bestaan.
In de gaven van brood en wijn deelt Gij uw leven met ons.
Nu ik deze gaven niet daadwerkelijk kan ontvangen,
bid ik U: kom in mijn hart,
verlicht mijn geest en sterk mijn liefde,
en geef dat ik nooit gescheiden ben van U,
die met God de Vader en de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
GEZANG NA DE COMMUNIE

2. Beziel mij, adem Gods,
tot mijn hart zuiver is,
en ik met U één wil slechts wil
in licht en duisternis.
3. Beziel mij, adem Gods,
tot ik de uwe ben,
en dit aardse lichaam zelf
uw vuur, uw hartstocht ken.

4. Beziel mij, adem Gods,
opdat ik nimmer sterf,
maar het volmaakte leven eens
voorgoed met U verwerf.
Gezang 683
Tekst: Edwin Hatch
Vertaling: J.W. Schulte Nordholt
Muziek: William Sandys
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⌦

voor wie alle begeerten be-kend zijn, voor wie geen

⌦
⇢
 zijn verbor
 -gen:

 geheimen
Bisschop:
Priester:
⌦ De Heer zij met u.

GEBED NA DE COMMUNIE

B.:

Laat ons bidden.

   

reinig door uw hei-li-ge

⇢

Allen: En met uw geest.

Geest de gedachten van ons hart,

opdat wij U

God, Gij geeft uw overvloed van gaven aan de mensen;
bewaar uw kerk in de liefde
mogen
die vol
Gij maakt
geschonken
hebt.liefhebben en uw hei-li-ge Naam
Doordring ons met de dauw van uw Geest
om vruchten te dragen
van vrede en gerechtigheid
en bevestig
hetgeen Gij in ons bewerkt hebt.
verheer-lijken door Je zus Christus, onze Heer.
Door Christus, onze Heer.

⌦
⌦

⇢ ⇢

  


⇢

⇢

       Ё ((
Nr. 1




=

nr. 1 - gedurende de paastijd

          Ё ((

Looft en dankt de Heer, halle-lu-ja, halle-

lu- ja!

Allen: Lof en dank zij God, halle-lu-ja, halle- lu- ja!

UITBLAZEN VAN DE PAASKAARS EN ZEGEN
B.
Heer onze God,
nu wij het licht van de paaskaars doven bidden wij U:
zend ons in deze wereld
als dragers van het licht
dat in de opstanding van uw Zoon is aangebroken;
dat wij de vreugde van Pasen verkondigen
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A.: A-men.

LOOFT EN DANKT

B.:



tonus simplex

Allen bidden een korte tijd in stilte. Hierna zingt de bisschop:

⌦



Allen:
B.:

Allen:

en aangevuurd door uw Geest uw toekomst tegemoet gaan.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Zegene en behoede u de barmhartige God:
+ Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

SLOTZANG

3. Geest der sterkte, dat uw kracht
overwinne alle macht
die ons blijft belagen.
Maak ons willen heilig, sterk
en voltooi in ons uw werk
naar uw welbehagen.
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4. Geest des vredes, daal terneer,
opdat heel de aarde_U eer’
en de boodheid fale.
Zend uw vrede in ons hart,
die ons leidt door strijd en smart
tot we_eens zegepralen.
Gezang 673
Tekst: A. Rinkel
Muziek: C.G. van Riel

Zalig Pinksterfeest!
Als u in deze periode van meer of minder quarantaine
behoefte hebt om met iemand te spreken,
zijn wij en onze pastoors bereikbaar per e-mail en telefoon.
U vindt onze gegevens op
www.okkn.nl
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