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Hieronder vindt u op pagina 1, 2 en 3 de lezingen van de zondag, op pagina 4 – 

de uitleg van en bezinning op de lezingen zoals we dit kennen vanuit ‘Rondje 

lezingen’. 
 

HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 

 

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 Kappadocië, 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. 

 

Tussenzang: Ps. 104, 1ab. 24ac. 29bc-30. 31. 34. 

Antifoon:  Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 

wat zijt Gij groot, Heer mijn God. 

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, 

de aarde is vol van uw schepsels. 

 

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 

en keren terug tot de aarde. 

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

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

 

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, 

Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. 

Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, 

dan zal ik mij in de Heer verheugen. 

 

 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte, 

12, 3b-7. 12-13. 

Broeders en zusters, 

Niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij door de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, 

maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn 

allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder 

van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijke 

lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen 

één lichaam uit. Zo is het ook met Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn 

immers in de kracht van één en dezelfde Geest door het doopsel één enkel Lichaam geworden en 

allen werden wij gedrenkt met één Geest. 
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Alleluia: 

Alleluia. Kom heilige Geest, vervul het hart van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw 

liefde. 

 

Sequentie 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 

lucis tuae radium. 

 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum, 

veni, lumen cordium. 

 

Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 

 

In labore requies, 

in aestu temperies, 

in fletu solacium. 

 

O lux beatissima, 

reple cordis intima 

tuorum fidelium. 

 

Sine tuo numine 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 

 

Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 

 

Flecte quod est rigidum, 

fove quod est frigidum, 

rege quod est devium. 

 

Da tuis fidelibus 

in te confidentibus 

sacrum septenarium. 

 

Da virtutis meritum, 

da salutis exitum, 

da perenne gaudium. 

 

Kom, o Geest des Heren, 

kom uit het hemels heiligdom, 

waar Gij staat voor Gods gezicht. 

 

Kom der armen troost, daal neer, 

kom en schenk uw gaven, Heer, 

kom wees in de harten licht. 
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Kom, o Trooster, heil'ge Geest, 

zachtheid die de ziel geneest, 

kom verkwikking zoet en mild. 

 

Kom, o vrede, in de strijd, 

lafenis voor 't hart dat lijdt, 

rust die alle onrust stilt. 

 

Licht dat vol van zegen is, 

schijn in onze duisternis, 

neem de harten voor U in. 

 

Zonder uw geheime gloed 

is er in de mens geen goed, 

is de ziel niet rein van zin. 

 

Was wat vuil is en onrein, 

overstroom ons dor domein, 

heel de ziel die is gewond. 

 

Maak weer zacht wat is verstard, 

koester het verkilde hart, 

leid wie zelf de weg niet vond. 

 

Geef uw gaven zevenvoud 

ieder die op U vertrouwt, 

zich geheel op U verlaat. 

 

Sta ons met uw liefde bij, 

dat ons einde zalig zij, 

geef ons vreugd die niet vergaat. Alleluia. 

 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-23 

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. 
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Jaar A – Hoogfeest van Pinksteren 

 

“Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest.” (Handelingen 2,4)  

 

Inleiding 

Wat is een lichaam zonder adem: een lijk. Wat is de Kerk zonder de Geest: een dode organisatie. Op 

Pinksteren vieren we dat God ons zijn Levensadem in-spireert: in-blaast. En wat doen we met die 

Adem? ‘Spreken over Gods grote daden’, om te beginnen.  

 

Eerste lezing: Handelingen 2, 1-11 

Pinksteren is het tegenovergestelde van de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11). Babel staat 

voor hoogmoedige ambitie. De mens wil via een toren de hemel op aarde brengen. Hij streeft naar 

een wereldomvattend rijk. Daar steekt God een stokje voor. Hij schept verwarring. Het project 

wordt afgeblazen. Maar op Pinksteren schenkt God vanuit de hemel wat wij vanaf de aarde niet 

voor elkaar boksen. Verbinding met Boven. Elkaar werkelijk verstaan, over alle taalgrenzen en 

culturen heen. Eenheid van harte, niet geforceerd. Hoe komt het toch dat de Kerk nog steeds bestaat? 

Niet uiteen is gevallen? Wat houdt ons bijeen? Hetzelfde als wat voorkomt dat een lichaam ontbindt: 

de Levensadem. Dat is het ‘gedruis’ van Pinksteren: de goddelijke Ademtocht.  

 

 Gebed: Veni, lumen cordium – Kom, wees in de harten licht.    (Uit: Veni, Sancte Spiritus)  

 

 Vraag: ‘Spreken van Gods grote daden’ – hoe en wanneer doen we dat?  

 

Tweede lezing: 1 Korintiërs 2, 3b-7 en 12-13 

Wat zijn mensen on-ge-lo-fe-lijk verschillend. Soms is dat verwarrend en bedreigend. Mensen die 

zich anders kleden, anders denken, anders ruiken, anders eten, anders kleuren, anders praten, vind je 

al snel eng. Het voelt veel veiliger, om je op te houden met je eigen soort. Ken je de afkorting 

O.S.M.? De letters staan voor: Ons Soort Mensen. Wel zo gemakkelijk: alleen omgaan met je eigen 

klasse. Een warm bad. Maar ook een heel krap bad. De Kerk is de plek waar totaal verschillende 

mensen één bezield verband vormen. Sint Paulus gebruikt daar een prachtig beeld voor: dat van het 

lichaam. Een oog lijkt niet op een knie, maar de Geest zorgt dat ze samen passen in één lichaam. 

Verschillend zijn is dan geen bedreiging meer, maar een avontuur. Onze gaven vullen elkaar aan.  

 

 Gebed: Veni, dator munerum – Kom en schenk uw gaven, Heer!  

 

 Vraag: Wil ik werkelijk leren van mensen die heel anders zijn dan ik?  

 

Derde lezing: Johannes 20, 19-23 

Het is in deze lezing Pasen en Pinksteren op één dag. De verrezen Heer blaast de Heilige Geest in 

de leerlingen. Herinnering aan hoe God ooit Adams lichaam leven inblies. Jezus geeft zijn vrede en 

zendt zijn leerlingen heen. ‘Zenden’ is in het Grieks apostello. Een ‘apostel’ is een gezondene. Zijn 

kracht is de Heilige Geest. Zijn missie is het vergeven van zonden. ‘Als gij iemand de zonden 

vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ Jezus geeft deze 

opdracht aan de apostelen en hun opvolgers: de bisschoppen met hun priesters. In de loop van de 

eeuwen heeft dat de vorm van de biecht aangenomen. Moeder-de-Kerk wil dat we minimaal eens 

per jaar biechten. Dat vindt ze gezond. Kan God daar buitenom ook vergeven? Ongetwijfeld. God is 

almachtig. Maar wij zijn dat niet. Voor ons is het nodig dat er menselijke adressen zijn, waar we 

naar toe kunnen met ons chemisch afval, onze zonden.  

 

 Gebed: Lava quod est sordidum – Was, wat vuil is en onrein.  

 

 Vraag: Wat is het moeilijkste aan biechten? En wat is het mooiste?  


