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Eucharistieviering bgv. Pinksteren jaar C 

Voorganger: Kapelaan Johnny Rivadeneira 
Gemengd koor zingt: The Prince of Peace  

van William Lloyd Webber (1914-1982) 
 
Voor aanvang viering: Spaans 
 
Welkomstwoord door de lector 
 
Intredelied: GvL nr. 847 Veni Creator 
 
Veni Creator Spiritus,  
Mentes tuorum visita:  
Imple superna gratia  
Quae tu creasti pectora. 
  
Qui diceris Paraclitus,                                                                                                                                                                                                                      
Altissimi donum Dei,                                                                                                                                                                                                                       
Fons vivus, ignis, caritas,                                                                                                                                                                                                               
Et spiritalis unctio. 
  
Tu septiformis munere,                                                                                                                                                                                                                            
Digitus paternae dexterae,  
Tu rite promissum Patris                                                                                                                                                                                                                   
Sermone ditans guttura. 
  

Accende lumen sensibus,                                                                                                                                                                                                                 
Infund’ amorem cordibus,                                                                                                                                                                                                                                        
Infirma nostri corporis                                                                                                                                                                                                                                       
Virtute firmans perpeti. 
  
Hostem repellas Iongius,                                                                                                                                                                                                                             
Pacemque dones protinus:                                                                                                                                                                                                               
Ductore sic te praevio,                                                                                                                                                                                                                                       
Vitemus omne noxium. 
  
Per te sciamus da Patrem,  
Noscamus atque Filium,                                                                                                                                                                                                                 
Tequ’ utriusque Spiritum                                                                                                                                                                                                               
Credamus omni tempore. 

                                                                                                                                                                                                    
Begroeting door de voorganger 

Schuldbelijdenis nr. 703 
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Kyrie 
 
Gloria 
 
Openingsgebed (allen gaan staan) 
 
1e Lezing: Handelingen 2,1-11 (spaans gelezen) 

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, naar gelang 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 allen 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 Mesopotámië, 
van Judea en Kappadócië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, 
Egypte en het gebied van Líbië bij Cyréne, de Romeinen die hier 
verblijven, Joden zowel als proselieten, Kreténzen en Arabieren,  
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles (2,1-11) 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo 
lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de 
viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se 
encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 
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que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron 
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén 
judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al 
oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque 
cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos 
y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, 
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto  
Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con 
Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judío como 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar 
de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 
 
Tussenzang/psalm: Salmo Responsorial (103) 

R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
 
Bendice, alma mía, al Señor. 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Cuántas son tus obras, Señor; 
la tierra está llena de tus criaturas. 
 
Les retiras el aliento, y expiran, 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 
 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras. 
Que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. 
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2e Lezing: Romeinen 8,8-17 (nederlands gelezen) 

Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet behagen. 
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, 
maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand 
de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als 
Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, 
maar uw geest lééft dank zij de gerechtigheid. En als de Geest van God 
die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus 
Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam 
eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 
Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan 
onszelf, om zelfgenoegzaam te leven. Als gij zelfzuchtig leeft, zult gij 
zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht 
versterft zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de Geest van God 
zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van 
slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het 
kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: "Abba, Vader!" De Geest 
zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van 
God. Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, en wel 
erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, 
om ook te delen in zijn verheerlijking.      
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos  (8,8-17) 
 
Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero 
vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no posee el Espíritu de 
Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros; el cuerpo está 
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu 
del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que 
resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a 
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vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en 
vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne para 
vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis; pero si con el 
Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan 
llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis 
recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que 
habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: 
«¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de 
que somos hijos de Dios; y, si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos 
también glorificados con él. 
 
Sequentia GvL nr. 846 Veni, Sancte Spiritus   
 
Vers voor Evangelie: GvL nr. 252 
 
Evangelie: Johannes 14,15-16.23b-26 (ned en spaans gelezen) 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als gij Mij liefhebt,  
zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed  
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven. Als iemand Mij 
liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem 
liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.  
“Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij 
hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. “Dit zeg 
Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest die de 
Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in 
herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Lectura del santo Evangelio según San Juan (14, 15-16. 23-26) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté siempre con vosotros. El que me ama guardará mi Palabra, y mi 
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me 
ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, 
sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho». 
 
Acclamatie: GvL nr. 270b 
 
Verkondiging 
 
Credo III GvL nr. 812 (allen gaan staan t/m voorbeden) 
 
Voorbeden 
 
Offerande/collecte 
 
Offertorium  
 
Prefatie van Pinksteren (allen gaan staan) 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd 
en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen 
zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken om het 
paasmysterie te voltooien. Hij was met uw Kerk op het eerste 
pinksterfeest: alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle talen 
heeft Hij n gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om 
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het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult 
de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit 
lied toejuichen zonder einde: 
 
Sanctus 
 
Eucharistisch Gebed IIIB nr. 729 blz. 801 
 
Acclamatie: GvL nr. 301b 
 
Pater Noster: GvL nr. 820 
 
Vredeswens 
 
Agnus Dei 
 
Communielied: Spaans 
 
Slotgebed (allen gaan staan) 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL nr. 442 Geest, die vuur en liefde zijt 
 
 
 
 

 

 


