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Don Bosco Kessel-Lo Pinksteren, 5 juni 2022 

De geest waait waar hij wil. Brengt hij kracht, recht, hoop, moed? 

Welkom (Lieve) 

Aan wat op aarde leeft, geeft Gij hetzelfde brood. 

En wie er U om smeekt, wordt met uw Geest gedoopt. 

Geef ons dezelfde taal om uw Woord te verstaan. 

Bewaar ons in uw hand, bewaar ons in uw Naam. 

We groeten en zegenen elkaar 

Gegroet en gezegend  

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.  

Gezegend de woorden geladen met kracht.  

Gezegend jij, mens hier naast mij en alles wat ons bijeen brengt.  

Gegroet en gezegend  

in naam van de Ene:  Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest. 

Inleiding (Frans) 

Op de vraag ‘Welke christelijke feestdagen vind je belangrijk?’ zullen de meeste 
mensen wellicht ‘Kerstmis en Pasen’ antwoorden. 

Tijdens het voorbereiden van deze viering kwam ik tot het inzicht dat ‘Pinksteren’ niet 
moet onderdoen voor Kerstmis en Pasen. Integendeel.  

2000 jaar geleden kwamen de vrouwen en mannen, die Jezus trouw gebleven 
waren, samen om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Ze herdachten het verbond dat 
Jahweh met zijn volk bij de Sinaï had afgesloten: ‘Ik heb u bevrijd uit de slavernij van 
Egypte. Als jullie precies doen wat ik zeg, zullen jullie mijn volk zijn’.   

Die vrouwen en mannen beseften dat Jezus tot in zijn dood trouw gebleven was aan 
dit verbond met zijn Vader. ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Na zijn kruisdood 
waren ze eerst bang om het lot van hun gestorven vriend te moeten ondergaan. 
Maar gaandeweg raakten ze begeesterd door  de straffe uitspraken en daden die hij 
had verricht. Ze waren niet langer meer te houden. Ze gooiden de deuren van hun 
schuilplaats wagenwijd open en getuigden in woord en daad over die wonderbare 
man uit Nazaret. 

Laten we ons in deze viering eveneens aangesproken voelen door de geestdrift en 
bezieling die van Jezus en zijn volgelingen uitgaat.  

Zingen we dan Het lied van vandaag en morgen  

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin wij ademen het in, Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en nieuwe wegen baande, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons toe en komt en zegt Ik ben uw Vader.  
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Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij de toekomst die ons wacht. 
Bij hem is geen verraad Hij zelf heeft ons gemaakt, zijn oog is in ons hart. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede.  

Gebed (Lieve) 
God van leven, soms houden we onze adem in 
als we zien wat er allemaal in uw/onze wereld gebeurt.  
Zoveel verdriet is er, zoveel dat verkeerd gaat, zoveel dat misloopt.  
Daarom bidden wij: zend toch uw geest van vernieuwing. 
 
Soms raken we buiten adem, God alsof we geen lucht krijgen 
door alles wat ons bedrukt en benauwt  
voor alles waar we ons zorgen om maken  
en alles waar we bang voor zijn. 
Daarom bidden we: zend toch uw geest van kracht.  
 
Op deze dag van licht en vuur en wind  
bidden wij om geestkracht, om nieuwe moed, om lucht en liefde  
om samen in beweging te komen op de weg die Jezus ons gewezen heeft. Amen 

Lezing   (lector) 

Uit de Handelingen van de Apostelen 

Evangelie van Pinksteren (uit: ‘Een koning op een ezel’ Nico Ter Linden blz. 229-231) 

Het was Pinksteren. Uit de wijde omtrek waren mensen naar Jeruzalem gekomen 

om het oogstfeest te vieren. Ook uit het buitenland. De leerlingen van Jezus 

zaten bij elkaar. Ze waren niet echt in feeststemming. De gebeurtenissen van de 

laatste weken hielden hen te veel bezig. Eerst de dood van Jezus. Het verdriet en 

de teleurstelling. Toen hun ontmoeting met hem na zijn dood. Ongelofelijk! En 

daarna het afscheid op de berg.  

‘Ik begrijp dat jullie teleurgesteld zijn,‘ had Jezus gezegd. ‘ Maar geloof me, dat 

gevoel gaat voorbij. Voor je het weet staan jullie weer vol vuur te vertellen over 

wat wij samen hebben meegemaakt.’  

Dat was het laatste wat hij tegen hen gezegd had. Ze hadden het niet geloofd. 

Ze geloofden het nog steeds niet. 

Het verdriet en de teleurstelling waren te groot. 

‘Ik houd het niet uit tussen deze vier muren,’ zei Petrus. ‘Ik ga de stad in.’  Hij 

stond op en liep naar buiten. De andere leerlingen kwamen haastig overeind. 

‘Wacht op ons,’ riepen ze. ‘Wij gaan mee.’ 

Petrus klom op een sinaasappelkistje. Hij schraapte zijn keel, haalde diep adem 

en begon te praten. 

Kennen jullie de profeet Joël? Eeuwen geleden zei hij: “ Eens komt er een tijd 

waarin dromen waar worden. Dan durven gewone mensen weer in wonderen te 
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geloven. Dan wordt Gods stem door iedereen gehoord en verstaan. Dan leeft 

iedereen in de Geest van God.” 

Ik zeg jullie vandaag dat die tijd gekomen is. Dat heeft Jezus mij duidelijk 

gemaakt. Drie jaar lang ben ik met hem opgetrokken. Hij heeft mij leren 

luisteren naar de stem van God. Hij heeft me laten zien dat de Geest van God 

sterker is dan verdriet of teleurstelling. Hij heeft me leren dromen over een 

wereld zonder oorlog en onderdrukking.’ 

‘Iedereen die dat wil, kan met ons meedoen’, ging Petrus verder. ‘We praten met 

elkaar over Jezus en over onze dromen. We proberen zo te leven dat onze 

dromen waar worden. Dat er geen verschillen meer zijn tussen armen en rijken, 

Joden en Romeinen, mannen en vrouwen. Want zo leefde Jezus ook. Dat is leven 

in de Geest van God. 

Duiding (Frans) 

Wat Pinksteren zo uniek maakt, is de vaststelling dat we, in vergelijking met Kerstmis 
en Pasen, zelf aan zet zijn. Pinksteren roept ons op om ons niet door angst of 
tegenslag voor de buitenwereld af te sluiten maar integendeel ons verbonden te 
weten met de anderen en kracht, inspiratie te putten uit de positieve dingen die 
rondom ons gebeuren. 

Zjef Vanuytsel heeft dit treffend verwoord in zijn lied ‘Je kunt niet zonder de anderen’. 

‘Als je soms denkt aan de pijn en het leed die jou vrienden jou deden die gisteren 
nog zegden alles voor je te doen of je luistert naar de wereld met haar moord en 
oorlogsberichten dan vraag je je af waarom je nu leeft.  

En dan krijg je lust om je eigen eiland te kopen weg van de mensen en hun harteloos 
gedoe om naar eigen maat je eigen pad op te lopen weg van je vrienden want je bent 
het moe. 

Maar dan zie je toevallig een paar fijne dingen twee mensen die elkaar zomaar een 
pleziertje doen of twee anderen die proberen elkaar te beminnen en dan krijg je weer 
zin om verder te doen.’ 

De Geest van Pinksteren komt meestal op onverwachte ogenblikken aanwaaien en 
spoort mensen aan om het beste van zichzelf te geven. Hierover kon onze eerste 
pastoor Eugeen Vanhoorenbeke meespreken toen hij op een dag in Campo Rico 
getuige was van een onweer om schrik van te krijgen. Voor de duidelijkheid: Campo 
Rico is een barrio of krottenwijk in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. 

‘Op zeker ogenblik hoor ik het geroep en geschreeuw van een vrouw op straat. Ik zie 
dat uit haar huisje het water via de ramen naar buiten spuit. Onmiddellijk schiet ik 
alles uit (behalve mijn broek) en op mijn blote voeten naar buiten. Het was 
verschrikkelijk in dat onweer en die regen. De muren van het huisje waren al aan het 
scheuren. Samen met een buurman haal ik de deur neer zodat het water een uitweg 
naar buiten vond en de druk op de muren afnam. Binnen was het er lelijk gesteld. 
Water, vuiligheid, slijk... en in dat alles dreven de potten, de pannen, papieren en 
kleren. We hebben daar in het begin gewerkt tot aan onze knieën in het slijk. Enkele 
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mannen kwamen helpen. Sommigen waren dronken maar deden toch iets. In 
tegenstelling met de kerkgaande mensen die zich op zo’n ogenblikken niet laten 
zien’.  

‘De hevige regen heeft zo’n twee uur geduurd. Het huisje was niet helemaal ingestort 
maar toch zo goed als onbewoonbaar. Ik heb de mannen aangesproken en heb hen 
kunnen overtuigen om het gezin met acht kinderen te helpen. Ze hebben wonder 
boven wonder mijn gebrekkig Spaans  begrepen’. 

‘Om de schade aan de woning te herstellen, heeft iedereen iets gegeven van het 
weinige dat ze hebben. Ook ik heb mijn deel betaald. De mannen zijn  dan cement 
en bouwstenen gaan kopen. Ik heb hoofdzakelijk cement gesleurd in een blikkken 
bus. Het was zeer vermoeiend telkens de berg op en af zonder trappen. Wat heb ik 
gezweet. Ik heb natuurlijk mijn toog moeten uitschieten. De mensen waren zeer 
verbaasd, een pastoor zonder toog en nog een die werkt. Na het werk nog wat 
gepraat met de mannen. Ze waren allen zeer blij en gelukkig. Nu is het ijs met de 
mannen voorgoed gebroken. Nu ben ik één van hen’.        

De essentie van Pinksteren komt hierop neer. Sloop de muren om je heen en 
gedraag je  gedreven door de Geest. Hierop komen we in de voorbeden concreet 
terug.  

We laten deze woorden in stilte onze ziel bestuiven en dan zingen we: De Geest des 
Heren heeft een nieuw begin gemaakt. 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in een God 

die vredevolle liefde wil zijn, 

geen liefde van pracht en praal 

maar pure eenvoud, 

oprechte echtheid voor elk van ons. 

Ik geloof in Jezus,  

die als dienend voorbeeld van liefde en vrede 

onder de mensen kwam leven. 

Hij kwam getuigen van uw rijk 

waar plaats is voor iedereen zonder onderscheid. 

Ik geloof in de Geest die door de mensen waait. 

Hij blaast ons goede woorden in 

en zet ons hart open. 

Zo laat hij God aan het werk in elk van ons. 

 

Voorbeden  Frans 

Soms grijpen we naar uitvluchten wanneer anderen op ons een beroep willen doen. 
‘Ik voel me niet bekwaam. Ik heb het al druk genoeg. Zoek iemand anders’.  

Kom Geest, open onze ogen en oren voor wie op ons beroep wil doen. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
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De oplossingen voor de klimaatverandering kunnen we niet overlaten aan anderen. 
Ook wij zullen ons steentje daartoe moeten bijdragen door zuiniger met water, 
energie en brandstof voor onze wagen om te springen. 

Kom Geest, geef ons weer kracht om te doen wat moet. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

Het fake news op de sociale media brengt ons danig in de war. Wie en wat mogen 
we nog geloven? 

Kom Geest, geef ons weer waarheid. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

De oorlog in Oekraïne stemt ons machteloos en maakt ons boos. Moge ondanks de 
respressie de proteststemmen tegen de oorlog in Rusland steeds luider en luider 
klinken.   

Kom Geest, geef ons weer hoop. 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden 

 

Tafelgebed 

De heilige Geest  

is hartstocht voor gerechtigheid en vrede 

een kracht die loskomt als mensen zich verbinden, 

gemeenschap vormen, 

mekaar steunen en dragen. 

Dat is geloven in de Geest. 

De heilige Geest 

is scheppingskracht én bevrijdingskracht in mensen 

is chaos overwinnen. 

De chaos van wanhoop en doemdenken en niet denken; 

Scheppen is dan 

een menswaardig leven mogelijk maken. 

Is mekaar bevrijden, 

is mezelf bevrijden om anderen te kunnen bevrijden, 

met alle overleg, tact, vernuft en volharding die dat kost. 

De heilige Geest 

is volhoudingskracht.   (uit CvS viering 2011 Maak los wat is vastgeroest) 

 

 

 

Onze Vader 
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Communiebezinning (lector) 

Wie of wat de H. Geest is, 

is moeilijk te zeggen. 

Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken. 

Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat: 

wat ze zeggen, is gemeend. 

Wat ze doen, is echt. 

Ze stralen iets uit dat met de Geest te maken heeft: 

warmte, goedheid, vrede, 

geduld, begrip, 

aandacht voor de minsten… 

Ook al loopt het levenspad van velen onder hen 

niet over rozen, 

toch gaat er een kracht van hen uit 

waar je zelf beter van wordt. 

Zij zijn ‘geestige’ mensen. 

Zij tonen vaak met weinig woorden 

Hoe de Geest vandaag  aan het werk is 

(naar Carlos Desoete.) 

Muziek tijdens de communie Taizé Veni Sancti Spiritus 

Na de communie 

Als je soms denkt aan de pijn en het leed die jou vrienden jou deden               Zjef-Vanuytsel 

die gisteren nog zegden alles voor je te doen 

of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten 

dan heb je geen zin verder te doen 

en dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen 

om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest 

en dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen 

je maakt je eigen wereld je eigen nest 

 

maar denk niet ik ga mijn eigen gang denk niet ik ga het veranderen 

want alleen ben je te klein en te bang je kunt niet zonder de anderen 

 

maar als j'op straat even rondloopt en je kijkt naar al die koude gezichten 

waarop je ziet wat de een voor de ander overheeft 

of je luistert naar de wereld met haar moord en oorlogsberichten 

dan vraag je je af waarom je nu leeft 

en dan krijg je de lust om je eigen eiland te kopen 

weg van de mensen en weg van hun hartloos gedoe 

om naar eigen maat je eigen pad op te lopen 

weg van je vrienden want je bent het moe 

 

maar denk niet ik ga mijn eigen gang denk niet ik ga het veranderen 

want alleen ben je te klein en te bang je kunt niet zonder de anderen 
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maar dan zie je misschien toevallig een paar fijne dingen 

twee mensen die elkaar zomaar een pleziertje doen 

of twee andere die gewoon proberen elkaar te beminnen 

en dan krijg je weer zin verder te doen 

en dan krijg je de lust om terug uit je hokje te kruipen 

 omdat j'alleen geen haat maar ook geen vriendschap verkrijgt 

en dan zweer je voortaan voor iedereen je wil te gaan buigen 

om de mensen te geven wat je van hen niet krijgt 

 

maar denk niet ik ga mijn eigen gang denk nooit ik ga het veranderen 

want alleen ben je te klein en te bang je kunt niet zonder de anderen 

 

Mededelingen 

Meditatiemomenten in Ademtocht: 

Maandagavond om 20u en  vrijdag voormiddag 10u30 (zonder tegenbericht). 

Volgende viering: 19 juni St Jan – begin van de zomer 

                           Met een hapje en een drankje en muziek 

Vakantiedata:  

3 juli om 10u  Viering voor Rony Timmermans met Pazo Kesselinde in Don Bosco 

wie vervoer naar de receptie in Blauwput nodig heeft, maakt een afspraak met Lieve 

 

31 juli  en  zondag 14 augustus OLV ten hemelopneming 

In september herbeginnen we op 4 september. 

Ter info 

Zondag 12 juni om 10u Artiestenmis in St Franciscus 

Zaterdag 18juni 20 u ‘Hooglied in zang en zand’ OLV van Troost, Heverlee 

 

Zegen  (Lieve) 

Geest van God: levensadem, wind en vuur 
kracht tot leven in verscheidenheid, 
doe ons leven en leven mogelijk maken: 
krachtig, hartverwarmend. 

en laat ons af en toe ook tot rust komen, 
op adem komen, 
ontvankelijk voor wat komt,  
voor wie komt op onze weg. 

Laten we elkaar ‘aansteken’ om goede dingen te zien en aan te moedigen. 

Zegene ons daartoe de Ene: Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest. 

Slotlied 
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Doe ons leven in de wind                D. Groeneboer/J.W.Vandevelde 

 

Doe ons leven in de wind aangewaaid uit oude tijden 

Die de goede richting vindt om de aarde te bevrijden. 

Doe ons leven in de wind eensgezind. 

Doe ons leven uit de kracht van nog nieuwe geestesstormen 

Die ’t systeem van man en macht radicaal eens om zal vormen 

Totdat vrede ons tegenlacht ongedacht. 

Wakker toch de geestdrift aan voor een nieuwe scheppingsorde 

Tot de kracht van een orkaan tegen alle onheilshorden 

Doe ons leven in de Geest onbevreesd 

 


