
Zesde zondag na Pasen   17 mei 2020 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 

Een lied als aperitief:  Love shine a light (Katrina & the Waves) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NnoikRec67k 

 
Love shine a light in every corner of my heart  
Let the love light carry, let the love light carry  
Light up the magic in every little part let our love  
Shine a light in every corner of our hearts  
 
Love shine a light in every corner of my dream  
Let the love light carry, let the love light carry  
Like the mighty river flowing from the stream  
Let our love shine a light in every comer of our dreams  
 
And we're all gonna shine a light together  
All shine a light to light the way  
Brothers and sisters in every little part  
Let our love shine a light in every corner of our hearts  
 
Love shine a light in every corner of the world  
Let the love light carry let the love light carry  
Light up the magic for every boy and girl  
Let our love shine a light in every corner of the world  
 
And we're all gonna shine a light together  

All shine a light to light the way  
Brothers and sisters in every little part  
Let our love shine a light in every corner of our hearts 

 

 
Inleiding 
 

In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren, 
de tijd tussen de opstanding van de Heer  
en de opstanding van de leerlingen, 

nodigt de liturgie ons uit 
om na te denken over wat het betekent: 

gestalte te geven aan de hoop die in ons leeft. 
Hoe doe je dat, net nu ons elk perspectief lijkt ontnomen ?  
‘Love shine a light…’, met dit lied won Katrina en haar Waves het 

Eurovisiesongfestival in 1997 net 23 jaar geleden.  
Moge liefde voor ons als een licht zijn dat ons ‘klaarheid’ brengt en uitzicht geeft.  

 
Leven vanuit de Geest van waarheid 
- zo zegt Jezus in zijn afscheidsspeech - 

is zo’n ‘lichtgevende’ liefde tot de grondwet van je leven maken, 
is voor elkaar Jezus' Woord en brood zijn. 

Die levenswijze gooit in de wereld van vandaag geen hoge ogen. 
 
Of toch wél ? Heel de crisis die we nu doormaken  

doet ons beseffen dat we elkaar meer dan ooit nodig hebben, 
veel meer dan we vermoeden… 

 

Liefde laat een lichtje schijnen tot in ieder hoekje van m'n hart 
Laat het liefdeslicht steun geven, laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten tot in het kleinste deel, 
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart, 
 
Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van m'n droom 
laat het liefdeslicht steun geven, laat het liefdeslicht steun geven 
als de machtige rivier die vanuit de beek stroomt 
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van onze dromen 
 
En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen 
schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten 
Broeders en zusters tot in elke kleinste uithoek 
laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart 
 
Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld, 
laat het liefdeslicht steun geven, laat het liefdeslicht steun geven 
en de magie oplichten voor alle meisjes en jongens 
Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in iedere hoek van de wereld 
 
En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen 
schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten 
Broeders en zusters tot in elke kleinste uithoek 
laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.worcesternews.co.uk/news/13954446.shine-a-light-of-love-in-droitwich-in-aid-of-st-richards-hospice/&psig=AOvVaw06CdwyCniuNWzfYyBZQlOI&ust=1589622820119000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiH6dbMtekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.youtube.com/watch?v=NnoikRec67k


Verzoeningsmoment:   
 
Wij hebben elkaar veel meer nodig, 

dan we laten blijken. 
We hebben elkaar veel meer te bieden, 

dan we gewoonlijk geven. 
We hebben elkaar veel meer te zeggen, 
dan wat we meestal uitspreken. 

Daarom bidden wij: 
Heer, ontferm U over ons. 

 
We kunnen elkaar veel meer troosten, 
dan we beseffen. 

We kunnen veel meer danken, 
dan we vermoeden. 

We kunnen elkaar veel meer steunen, 
dan we tot nu toe deden. 

Daarom bidden wij: 
Christus, ontferm U over ons. 
 

We zouden elkaar veel meer 
moeten aanmoedigen in het goede. 

We zouden elkaar veel meer 
moeten bewonderen in het mooie. 
We zouden elkaar veel meer moeten helpen 

in het moeilijke. 
Daarom bidden wij: 

Heer, ontferm U over ons. 

   

Openingsgebed 
 
God, 
U hebt ons uw Zoon Jezus gezonden  
om ons uw oneindige liefde te tonen. 

Hij heeft ons voorgeleefd  
hoe wij uw liefde ook aan elkaar kunnen doorgeven. 

Veel van zijn tijdgenoten, maar ook wij, zijn zo geboeid geraakt door Hem,  
dat wij zijn spoor willen volgen,  
al is dat niet altijd gemakkelijk, 

maar met de hulp van uw Geest willen we proberen  
uw Boodschap verder uit te dragen. Amen. 

 

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen 
         (Hand.8, 5-8. 14-17) 
 
5  Filippus kwam in de stad Samaria  

en predikte hun de Messias.  
6  Als ze hem hoorden spreken  

en de tekenen zagen die hij verrichtte,  
was iedereen in de ban van Filippus' woorden.  
7  Want velen van hen die onreine geesten hadden -  

onder luid geschreeuw gingen ze eruit,  
en vele verlamden en kreupelen werden genezen.  

8  Daarover ontstond grote vreugde in die stad.  



14  Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden  

dat Samaria het woord van God had aanvaard,  
stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe.  

15  Zij gingen daarheen en baden voor hen  
dat ze de heilige Geest mochten ontvangen,  

16  want die was nog op niemand van hen neergedaald.  
Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.  
17  Daarop legden ze hun de handen op  

en zij ontvingen de heilige Geest. 
 

Antwoordpsalm: Psalm 66 (65) 1-3a, 4-5, 6-7a, 16 en 20 

 
Jubelt voor God, alle landen der aarde.  Alleluia 

 
Jubelt voor God, alle landen der aarde, 

bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 
 

Brengt hulde en zegt tot uw God: 
verbijsterend zijn al uw daden. 
 

Heel de aarde moet U aanbidden, 
bezingen uw heilige Naam. 

 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,  
ontstellende daden onder de mensen. 

 
Hij maakte de zee tot een droge vallei, 

zij gingen te voet door de bedding. 
 
Laten wij juichen van vreugde om Hem 

die eeuwig regeert door zijn macht. 
 

Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij, 
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 
 

God zij geprezen, Hij wees mij niet af, 
onthield mij niet zijn erbarmen.  

 

Tweede Lezing: Uit de eerste brief van Petrus  (1 Petr. 3, 15-18) 

 
Dierbaren, 

15  Heilig in uw hart Christus als de Heer,  
altijd bereid tot verantwoording  
aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.  

16  Maar doe het met zachtmoedigheid en respect,  
en vanuit een zuiver geweten.  

Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel  
beschaamd staan met hun laster.  
17  Het is beter te lijden voor het goede dat men doet,  

zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. 
18  Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,  

de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen.  
Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.kuleuven.be/thomas/page/symbolen-verbinden-hemel-en-aarde/&psig=AOvVaw1Htf-kCRTMa6PUzlCOjQeT&ust=1589623043646000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCnmcPNtekCFQAAAAAdAAAAABAD


Lied: Heilige Geest van God 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DNSV4UOWK5k 
 

 Heilige Geest van God, 
 vul opnieuw mijn hart. 2x  
 
 Vul mij opnieuw, 

 vul mij opnieuw. 
 Heilige Geest, 
 vul opnieuw mijn hart. 

 Heilige Geest van God,  
 vul opnieuw mijn hart. 2x 

 
 Vul mij opnieuw, 
 vul mij opnieuw. 

 Heilige Geest, 
 vul opnieuw mijn hart. 

 

Evangelie:  Johannes 14, 15-21  

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
15  Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.  

16  En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,  
die voor altijd met jullie zal zijn,  

17  de Geest van de waarheid.  
De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet en ook niet kent;  
jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 

18  Ik laat jullie dus niet verweesd achter:  
Ik kom bij jullie terug.  

19 Want nog maar een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer,  
terwijl jullie Mij wel zullen zien,  
want evenals Ikzelf zullen ook jullie leven.  

20  Op die dag zul je inzien dat Ik in mijn Vader ben,  
 en dat jullie in Mij zijn zoals Ik in jullie ben.  

21  Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt,  
die is het die Mij liefheeft,  
en wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe de Vader hém liefheeft,  

en ook Ik zal hem liefhebben en Mij aan hem openbaren.' 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNSV4UOWK5k


Overweging(en) 

 
De verrezen Heer, die midden onder ons is, die met ons meegaat; de heilige Geest die 

ons helpt, inspireert en voortstuwt… het zijn allemaal omschrijvingen van dezelfde God 

waarin we geloven, als antwoord ook op de vraag: hoe ervaren we God in ons leven? 

Misschien voel je Hem in een luisterend oor, een deugddoend gesprek; het gevoel dat je 

er niet alleen voor staat; dat je gedragen wordt en graag gezien… Momenten van hulp en 

steun.   

Als je ’t gevoel hebt dat men lacht met jouw geloof, als men je voor ouderwets verslijt 

omdat je nog je geloof belijdt, waar is die goddelijke helper dan ? Voel je je niet eerder 

erdoor in de steek gelaten ? Maar dan word je geraakt door een beeld of een stukje 

tekst, gebed of lied, net alsof het precies voor jou bedoeld is en verwoordt wat je voelt of 

je ervaart Hem plots aanwezig in een stiltemoment die niet onhebbelijk aanvoelt maar 

juist deugd doet. 

Ja, maar wat als het leven pijn doet, als ziekte en zorgen je pad kruisen, als we een crisis 

zoals nu meemaken, waar is die Levende, Verrezene dan ? Misschien toont Hij zich voor 

jou onverwacht in die mens die jou opbelt en vraagt “lukt het ’n beetje in je kot, je 

bubbel?”  

Misschien helpt in door wat perspectief te bieden, de courage om voort te doen, het uit te 

houden… Ik kreeg ooit van iemand de opmerking: “Als ’t goed lukt dan zeg je dat de 

Geest heeft gewerkt. Maar als het niet lukt, waar is die Geest dan ? Is die dan afwezig ?”  

Het is niet wijs het ‘goed lukken’ aan een tussenkomst van God of de Geest toe te 

schrijven. Vroeg of laat kom je dan in de problemen. Dan zeggen de mensen: “We 

hebben zoveel gebeden en kijk eens, het heeft niets uitgehaald. Je mag uw God houden.” 

In de voorbeelden die ik gaf gaat het niet zozeer om ‘goed lukken’.  Maar wat wél telkens 

op de één of andere manier aanwezig is, dat is liefde, onder de vorm van zorg, je 

gedragen weten, er niet alleen voor staan. Ik denk dat, als we iets over de Geest, de 

Verrezene, de aanwezigheid van God willen zeggen het automatisch zal uitmonden in het 

spreken over liefde.  

Over liefde valt uiteraard heel veel te zeggen, gaande van gevoel tot zorg, en nog zoveel 

meer. In het licht van het spreken over de goddelijke Helper kunnen we de liefde 

omschrijven als een bron van energie. Zo las ik bij iemand: “Liefde is als een bron met 

een overvloed aan energie. Zij geeft kracht om boven jezelf uit te stijgen. Door haar 

worden je grenzen verlegd. Anderen en ook dé Ander kunnen bij je binnen komen. Zij 

raken je aan om te zien door hun ogen. Door hen worden je woorden in daden omgezet. 

Er komt ruimte in je vrij om nieuwe wegen te gaan, wegen van solidariteit, van vrede en 

geluk. Liefde voor God en mens is een onuitputtelijke bron van weldadige energie.” 

(Wim Holterman) 

Het is mooi dat mensen dat ontdekt hebben, dat ook kunnen benoemen en daarvan 

leven. “Als de liefde niet bestond… (Toon Hermans)” we zouden nergens staan, en 

niemand zijn.  

Niet onze bezittingen of onze functies maken ons tot mens. We zijn pas mens als er 

liefde in ons groeit, en als we onszelf, onze medemens, de wereld en God kunnen 

liefhebben.  

Heel dit denken is niet nieuw. Ik merk dat de evangelist Johannes daar al serieus over 

heeft nagedacht, getuige daarvan het lange ‘testament’ van Jezus waar we vandaag een 

stukje uit lezen. Het is bijna onmogelijk dat Jezus zelf deze lange tekst zo heeft 

uitgesproken. Men had toen niet de middelen van nu om dingen accuraat te registreren. 

Maar daarom is de tekst niet minder waardevol of waarheidsgetrouw. Wat we hier horen 

is het resultaat van jaren geloofservaring: dat Hij gestorven is en toch verder leeft; méér 

nog, dat ze Hem heel nabij voelen op bepaalde momenten; Ja, Hij laat hen niet in de 

steek maar gaat verder mee; is voor hen een steun, een hulp, een kracht, een 

inspiratiebron. Die ervaringen zijn zo belangrijk – het gaat om een nieuwe godservaring 

én benaming - dat Johannes ze als voorspelling in Jezus’ mond legt om ze extra gewicht 

te geven en te kaderen in de traditie: met God als de heilige Geest verwoordt men op 

een nieuwe manier dat Gods naam en betekenis is: “ik zal er zijn”.   

          Miguel Dehondt 

 
 



De Geest die in ons leeft 

 
Wat houdt mij gaande en staande ? 

Hoe komt het,  
dat ik niet kopje onder ga in het leven? 

Hoe kom ik moeilijkheden te boven? 
Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden. 
In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind. 

Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij. 
Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen. 

En wel door regelmatig ons de vraag te stellen 
vanuit welke geest we leven. 
Er leeft in ieder van ons een diepe kracht 

die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen. 
Maar ze moet wel gevoed worden, getraind. 

We kunnen dat door regelmatig stil te staan. 
Bidden, een goed boek, samen vieren: 
ze kunnen onze geest voeden en sterken. 

Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt, 
ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder. 

 
Diep in ons leeft de beloofde Helper, 
ons geschonken door Jezus. 

Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit. 
Het is die Geest die ons  

over de dode punten in het leven heen haalt. 
Hij blaast ons hoop en perspectief in: 
een Geest van vuur en liefde 

die alles overwint. 
 

(Wim Holterman ofsf) 

 
Lied: Als de liefde niet bestond (Toon Hermans) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L18MA21cjpY 

 
Als de liefde niet bestond 

Zullen ze stilstaan, de rivieren 
En de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 

 
Als de liefde niet bestond 

Zou het strand de zee verlaten  
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 

Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 

Geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 
Nergens zouden bloemen staan 

En de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren 

En de klok zou niet meer slaan 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret%3DToon%2BHermans%26titel%3DAls%2Bde%2Bliefde%26cat%3Da&psig=AOvVaw3ilHTIUNBTW6QgZZF4-5p7&ust=1589624633969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjB8LPTtekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.youtube.com/watch?v=L18MA21cjpY


 

Als de liefde niet bestond 
Dan was de hele vrijerij bedorven 

De wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 

 
Als de liefde niet bestond 
Zou de zon niet langer stralen 

De wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 

 
Geen appel zou meer rijpen 
Zoals eens in het paradijs 

Als wij elkaar niet meer begrijpen 
Dan is de wereld koud als ijs 

 
Ik zou sterven van de kou 
En m'n adem zou bevriezen 

Als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou 

 
 

Woorden van geloof 

 
Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u. 

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat. 
Op Hem wil ik mij richten en zijn voorbeeld maken  

tot de leidraad van mijn leven. 
 

Ik geloof in Jezus. 
In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen. 
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden. 

Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd  
en niet vergeefs is gestorven, 

maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst  
in mensen die zijn liefde belichamen. 
 

Ik geloof in zijn Geest,  
die ook vandaag mensen bezielt,  

die hen aanzet om zijn manier van leven  
tot de hunne te maken, 
om de weg te gaan van breken en delen, 

van goedheid en verbondenheid, 
van recht en vrede, 

altijd weer ten bate van iedereen. Amen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.eddyclaesen.be/pdf/2424&psig=AOvVaw3ilHTIUNBTW6QgZZF4-5p7&ust=1589624633969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjB8LPTtekCFQAAAAAdAAAAABAa


Voorbeden 

   
Bidden wij om geestkracht voor allen die leiding geven  
in Kerk en wereld,  
die met hun beslissingen van vandaag mee de toekomst bepalen. 

God, zend hun uw Geest, de Helper,  
opdat zij met durf en voortvarendheid  

doen wat noodzakelijk is en nieuwe wegen durven gaan. 
 
Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren  

voor de vrede overal op aarde.  
Voor allen die zich, als enkeling of als groep,  

inzetten voor recht en vrijheid voor iedereen. 
God, zend hun uw Geest, de Helper,  
opdat zij volharden en hun toewijding beloond mogen zien. 

 
Bidden wij om geestkracht voor allen die hun idealen verloren hebben.  

Voor allen die, teleurgesteld,  
hun leven nog slechts laten bepalen door eigenbelang. 
God, zend hun uw Geest, de Helper,  

opdat zij openbreken  
en opnieuw leren geloven in de kracht van de solidariteit. 

 
Bidden wij om geestkracht in deze crisistijd.  
Voor zieken en vereenzaamden in ons midden,  

voor de vele mensen die zorg dragen en zich inzetten.  
God, zend ons uw Geest, de Helper,  

opdat het geloof mag ervaren worden als een steun  
en mensen doet staande blijven. 

 
Onze Vader 

 
Of (én): 
Onze Vader die in mensen leeft, 
moge in ons leven uw naam geheiligd worden. 
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden. 

Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren 
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.  

Maak ons voor elkaar en voor de wereld  
tot levengevend brood, 
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, 

van perspectief en hoop.  
Maak ons, over fouten en tekorten heen, 

tot mensen van vergeving en vrede, 
zoals Gij het zijt voor ons. 

Maak ons vrij van angst 
en van alles wat denken en doen verlamt, 
en laat ons niet verzinken 

in de bekoring van de middelmatigheid. 
Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging 

om ten volle te leven 
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.             
       Carlos Desoete, in: Wij-stenen 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.payh.org/parakletos/&psig=AOvVaw2LPIWSfl2iqP8LQci2h4g2&ust=1589624182864000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC7vuDRtekCFQAAAAAdAAAAABAE


Weesgegroet 

 
Of kijkend naar een Mariabeeld kun je (zingend) bidden: 

 
Lieve Vrouwe van ons land 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5YxBihAOCFQ 

 
Lieve Vrouwe van ons land, 

Met uw kroon of sleep van kant, 
En getorst door ruwe hand 
Langs de vlakke wegen, 

Lieve Vrouw langs beemd en gaard, 
Lieve Vrouwke bij de haard,  

Door geslachten vroom bewaard, 
Schenk ons volk uw zegen. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 
Moeder die op Vlaandren waakt; 

Van zover onz'heugnis raakt, 
Al wat Vlaandrens grootheid maakt 
Hebt gij ons gegeven: 

Eenvoud, adel van gemoed, 
Moederweelde, minnegloed, 

Reinheid en de stille moed 
Voor uw zoon te leven. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 
Gij hebt ons de vreê gebracht 

Na zo meen'ge bange nacht: 
Bij u vond ons volk de kracht 
't Eigen huis te bouwen, 

Lieve Vrouwe t'allen tijd 
Blijve Vlaandren u gewijd, 

In de zege als in de strijd, 
In al vreugd en rouwen. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 

 
Moeder die ons Vlaandren mint, 

Red uw dwaas en nukkig kind 
Als 't op vreemde lusten zint: 

Neem 't dan bij zijn handen, 
Trek het weerom op uw schoot, 
Breek het uwe liefd'als brood, 

Dat het groeie sterk en groot, 
Schoonst onder de landen. 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5YxBihAOCFQ


Slotgebed 

 
Heilige Geest, 
kom thuis bij ons, 
inspireer en beziel ons. 

Word als een stromende levensbron, 
die ons aanspoort en moed geeft, 

als wij de weg gaan  
die Jezus ons voorging. 
Zo moge het zijn. Amen. 

 

Lied:  Geest van God, adem van leven 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6MRjOrHjCgk 
 

Geest van God, adem van leven 
Geest van God, adem van vuur,  
Geest van God, troost en kracht: u heiligt ons. 

1.Kom o Geest, kom in ons hart 
kom o Geest, wees ons nabij; 
Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar u uit 

2.Kom, o Geest van heiligheid, 

Geest van waarheid kom in ons, 
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit. 

3.Kom o Geest, houd ons bijeen,  

Geest van vuur brandt in ons hart. 
Kom, o Geest, maak ons nieuw: wij zien naar u uit. 

 

Dessertje:   

 
’n Mens heeft niet veel jaren nodig om iemand te worden, 

iemand te zijn, 
om onvergetelijk te worden, 

zelfs na twintig eeuwen. 
Jezus gaf het voorbeeld: 
drie jaar zijn het geweest, zesendertig maanden, ruim duizend dagen. 

Maar het was genoeg 
om Hem eeuwenlang en nog steeds 

te doen leven in de harten van miljoenen mensen… 
         (Levensecht) 

https://www.youtube.com/watch?v=6MRjOrHjCgk

