
Pinksternoveen 2018 
Jaar van gemeenschap met anderen 

Bruggen van vriendschap bouwen 
 

                                      

Openingsgebed:  

Allen:  Kom Geest van God! Op het eerste Pinksterfeest daalde U neer op Maria en de 
Apostelen. U gaf hen de kracht om erop uit te gaan en U kenbaar te maken als een 
Geest van gemeenschap, die mensen van elk ras, religie, cultuur en taal verenigt. Nu 
we onderweg zijn naar Pinksteren, vragen we U, Geest van God, om ons opnieuw leven 
in te blazen, om ons dichter naar U toe te trekken en ons te leiden naar een hechtere 
communio met anderen. 

Leidster:  Open onze ogen, zodat we verder kunnen kijken dan onze verschillen en onze 
menselijke diversiteit leren herkennen als een expressie van Uw goddelijke creativiteit 
en vrijgevigheid. 

Allen:  Adem ons open, Geest van God. 

Leidster:      Open onze oren, zodat we achter de woorden kunnen luisteren naar het verlangen 
naar verbondenheid dat de kern vormt van elk menselijk hart. 

Allen:  Adem ons open, Geest van God. 

Leidster:  Open ons bewustzijn, zodat we echt kunnen waarnemen hoe heel de schepping zo 
wonderbaarlijk met elkaar verbonden is; dat alles één is in U. 

Allen:  Adem ons open, Geest van God. 

Dag 1: Liefde  
Dag 2: Vreugde  
Dag 3: Vrede  
Dag 4: Trouw  
Dag 5: Vriendelijkheid   
Dag 6: Goedheid  
Dag 7: Waarheid  
Dag 8: Zachtheid  
Dag 9: Zelfcontrole 
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Leidster:  Open onze harten, om U opnieuw te ontvangen op dit Pinksterfeest. 

Allen:  Adem ons open, Geest van God.  

 
 
Lofzang van Maria    

Hoog prijst mijn ziel de Heer 
en mijn geest jubelde in God, mijn Verlosser. 
     Omdat Hij nederzag op de geringheid van zijn dienstmaagd  
     zie van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen. 
Want Hij, de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan  
en heilig is Zijn Naam. 
     Zijn barmhartigheid reikt van geslacht tot geslacht  
     over hen, die Hem vrezen.  
Door Zijn arm volbracht Hij machtige daden  
de trotsen van harte heeft Hij verstrooid 
     Machtigen onttroond  
     en need’rigen verheven. 
Die hongerden heeft Hij met gaven overladen 
en rijken met lege handen heengezonden. 
     Opgenomen heeft Hij Israël, Zijn dienstknecht 
     Zijn barmhartigheid indachtig. 
Zoals Hij heeft beloofd aan onze Vaderen 
ten gunste van Abraham en zijn geslacht voor eeuwig. 
     Eer aan de Vader en de Zoon  
     en de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 
 

Slotgebed  (samen)  
Geest van God, Uw  transformerende kracht daagde Jezus uit om zijn inzicht te verbreden, toen hij 
zijn missie alleen tot de Joden wilde beperken. Op dezelfde manier daagt U ook ons uit onze roeping 
te herkennen en verder te gaan dan onze eigen comfortzone en beperkte visie van missie. Mogen wij 
gehoorgeven aan U die ons voortdurend voorwaarts roept tot grotere ommekeer en diepere 
verbondenheid met U en met elkaar. Nu we op weg zijn naar dit nieuwe Pinksterfeest vragen we u: 
Verruim onze harten, om alle mensen in een geest van liefde tegemoet te treden en hen zo in deze 
steeds bredere cirkel van communio te brengen. Amen. 

 



 
 

Pentecost Novena 2018                         3                          SSpS Year of Communion with Others 

 

 
Dag 1 - Liefde 

Communio met gezinnen en jongeren 

Leidster:  Aangespoord door Gods Geest laten we met dit symbool in ons midden, de kring van 
onze gemeenschap verbreden met alle gezinnen en jongeren.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart smeken we de Geest van liefde, om families en jongeren in 
onze cirkel van gemeenschap te brengen...      

Inleiding:     

Het gezin wordt omschreven als de 'thuiskerk' (LG 11). De jeugd van vandaag, op wiens schouders de 
toekomst van de kerk rust, kan worden beschouwd als de pijlers van de kerk van morgen. Voor de 
meesten van ons was ons gezin, met al zijn goedheid en tekortkomingen, de eerste school in het 
geloof en de plaats waar liefde en zorg voor onze naaste en de hele schepping werd geleerd en 
gekoesterd. In zijn geschrift "Amoris Laetitia" schrijft Paus Franciscus: "De Drie-ene God is een 
gemeenschap van liefde, en het gezin is hun levende reflectie ". Dit onthult voor ons de diep 
goddelijke roeping van het gezin om 'liefde te zijn' in de wereld. 

Openingsgebed: (Pag. 1) 

Hymne: 
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein)     

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.  (refrein)   
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Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.  (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 

 

Schrift lezing: 1 Cor.13: 4-8a  ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging: 

"De Drie-ene God is een gemeenschap van liefde, en het gezin is hun levende weerspiegeling". 
Daarom leidt elke verstoring en afbraak in liefde binnen het gezin tot verstoring en afbraak in liefde 
binnen het leven van de Kerk en de samenleving.      

 Welke concrete stappen kan ik, of wij als gemeenschap, nemen om jonge mensen en 
gezinnen te ondersteunen vollediger deel te nemen aan het leven van de kerk?  ( stilte ) 

 

Korte responsorie: 
V. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
R. Herhalen.   
V. Hij zal u alles leren.  
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.        

Onze Vader     
 

Antifoon van vrijdag    
De hemelse vader zal de H. Geest geven aan wie er Hem om vragen, al-le-lu-ia.   
 

Lofzang van Maria  (Pag. 2) 
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Slotgebed  (Pag. 2) 
 

Nos cum prole pia  (gezongen)     

 

Dag 2 - Vreugde 
Communio met andere religieuze Congregaties 

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met andere religieuze congregaties.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping.   
In de diepte van ons hart smeken vragen we de Geest van vreugde, om religieuzen van 
andere congregties in onze cirkel van gemeenschap te brengen...     (pauze) 

Inleiding      

Het verlangen naar communio is diep verankerd in de visie van Vader Arnold Janssen voor zijn drie 
stichtingen en krijgt vorm in onze gemeenschappelijke spiritualiteit en missionair charisma. Dat komt 
duidelijk tot uiting in het kwartiergebed als we bidden: "Laat ons allen één zijn in Hem". Paus 
Franciscus zegt in zijn brief "Lettera Consecrati" Waar religieuzen zijn, is er vreugde en hij  noemt 
religieuzen (en andere toegewijde personen) "experts in gemeenschap". Hij hoopt dan ook op een 
groeiende communio  tussen de leden van verschillende congregaties en vraagt ons om op lokaal en 
mondiaal niveau samen te werken bij  projecten over vorming, evangelisatie en sociale actie. (LC 1,3)   

Openingsgebed (Pag.1) 

Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.  (refrein)  

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
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Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.  (refrein)  

Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.  (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Philippijnen 4:4-71  ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging. 

 Hoe kunnen we, SSPS, onze samenwerking met de SVD en andere religieuze congregaties 
verbeteren?  ( stilte ) 

 

Korte responsorie: 
V. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
R. Herhalen.   
V. Hij zal u alles leren.  
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.  

Onze Vader     
 

Antifoon van zaterdag   
Ik zal u niet als wezen achterlaten.  
Ik ga heen maar kom tot u terug en uw hart zal vervuld worden met vreugde, al-le-lu-ia.  
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2) 
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Nos cum prole pia  (gezongen)      
 



Dag 3 - Vrede 
Communio met andere Culturen 

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met andere culturen.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in diepte van ons hart smeken vragen we de Geest van vrede, om mensen van  
andere culturen in onze cirkel van gemeenschap te brengen...     (pauze) 

 
Introductie 

"Onze ontmoeting met de vreemdeling, met iemand die cultureel verschillend is van ons, onthult ons 
het andere, het onbekende, mysterieuze gezicht van God. Wat de wereld nodig heeft, is niet om het 
vertrouwde en gebruikelijke gezicht van God te zien, - dat beeld van God dat heel vaak volgens ons 
eigen beeld wordt gemaakt... maar het gezicht van God dat ons uitdaagt en stoort. "  "Hoe anders zou 
onze wereld zijn als we allemaal zouden leren de wereld met de ogen van God te zien. Dan worden 
vijanden vrienden, scheiden muren en gaan deuren open, worden vreemden broers of zussen, 
grenzen worden bruggen, diversiteit leidt niet tot verschillen en conflicten, maar tot harmonie en 
eenheid. "(P. Antonio Pernia, SVD) 

Openingsgebed  (Pag.1) 

Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 

Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 
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Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Ruth 1: 16-18  ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging 

Onze interculturele gemeenschappen kunnen plaatsen worden van concrete ontmoeting met het 
"andere Aangezicht" van God. 

 Wie in het bijzonder beschouw ik nu als een "vreemdeling" ? Welke concrete stappen moet ik 
nemen om het "Andere gezicht" van God te ontmoeten?   ( stilte ) 

Korte responsorie: 
V. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
R. Herhalen.   
V. Hij zal u alles leren.  
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
R. De heilige Geest, de Helper zal ik zenden, al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

Antifoon van zondag   
Als de helper komt, de Geest der waarheid, zal Hij over Mij getuigen. al-le-lu-ia, al-le-lu-ia.   
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)     
        

Nos cum prole pia  (gezongen)      
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Dag 4 - Trouw 
Communio met onze Bondgenoten  

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met onze bondgenoten.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart vragen we de Geest van trouw, om onze medewerkers en 
in onze cirkel van gemeenschap te brengen...     (pauze) 

 
Introductie 

Samenwerken met bondgenoten is een belangrijk aspect van onze missonaire activiteit.  Vanaf het 
begin van zijn missionaire initiatief was Pater Arnold afhankelijk van de trouwe vrijgevigheid van 
leken-partners en donoren. Zijn vertrouwen in de genade van God om mensen te bewegen deel uit te 
maken van dit grote werk stelde hem in staat om door te gaan met projecten terwijl, zoals hij zelf zei, 
het geld nog in de zakken van mensen zat. Onze eigen congregatie ontstond uit de zaden van leken-
samenwerking zoals de dienstmeisjes, die vele jaren trouw in de keuken van het Missiehuis dienden. 
Ook de vorming van leken door retraites en lezingen was van groot belang voor de stichtersgeneratie. 
Tegenwoordig zijn we op veel plaatsen nog sterk afhankelijk van de loyaliteit van onze bondgenoten, 
om onze missieprojecten en -instellingen te runnen. 

Openingsgebed  (Pag.1) 

Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 
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Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Kolossensen 1: 9-13 ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging 
 
We worden uitgenodigd om na te denken over onze  samenwerking met anderen en uitgenodigd om 
de kring met hen te verbreden en te verdiepen. 

 Hoe zie ik persoonlijk degenen die voor ons werken, als werknemers of als partners in 
missie?  

 Hoe behandel of spreek ik met mensen die met en voor ons werken?  
 Staan wij (als provincie / gemeenschap) open voor het ontvangen van personen die zich 

willen aanmelden voor onze missie?   ( stilte ) 

 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

Antifoon van maandag   
De Heilige Geest, de helper, blijft bij u en zal in u zijn, al-le-lu-ia.   
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)     

Nos cum prole pia  (gezongen)      
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Dag 5 - Vriendelijkheid 
Communio met andere Christenen 

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met andere Christenen.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart smeken we de Geest van vriendschap, om andere 
christenen in onze cirkel van gemeenschap te brengen...     (pauze) 

 
Introductie 

Eenheid onder de christenen lag onze stichter na aan het hart. In zijn tijd betekende dit de terugkeer 
van de afgescheiden kerken naar de katholieke kerk. Pater Arnold erkende dat dit alleen kon worden 
bereikt door de genade van God, met gebed en offers voor deze intentie. 
In een toespraak over de christelijke eenheid, in november 2016, verklaarde paus Franciscus dat de 
christelijke eenheid een van zijn belangrijkste zorgen is en dat hij hoopt dat het de zorg is van elke 
gedoopte christen. De paus zei verder: "... Deze eenheid moet worden gezien als een geschenk van 
God om te worden verwelkomd. ... Denk erom ", zei hij," dat wanneer we samen werken, bidden en 
de armen dienen, we al verenigd zijn. "    
 

Openingsgebed  (Pag.1) 

Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 
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Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Efeziërs 4: 1-6 ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging      

De christelijke roeping vraagt alle christenen om met vriendelijkheid te handelen jegens alle mensen, 
vooral degenen die dit het hardst nodig hebben. Paus Franciscus bepleit dat christenen die 
samenwerken om de armen te dienen, een middel is waardoor christelijke eenheid kan worden 
bereikt. 

 Wat kunnen we individueel of als gemeenschap doen om de banden met andere christelijke 
groeperingen aan te halen of te versterken?  (stilte) 

 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

Antifoon van dinsdag   
De kracht van de H. Geest zal in u komen:  
gij zult mijn getuigen zijn tot aan de uiteinden der aarde, al-le-lu-ia.   
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)     

Nos cum prole pia  (gezongen)      
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Dag 6 - Goedheid 
Communio met de locale Kerkgemeenschap 

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met de locale gemeenschap.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart vragen we de Geest van goedheid, om de locale kerk- 
gemeenschap in onze cirkel te brengen...     (pauze) 

 
Introductie 

In "Evangelii Gaudium" schrijft paus Franciscus over zijn missionaire visie voor de kerk waar hij zegt: 
"De kerk die ‘voortgaat’ is een gemeenschap van missionaire discipelen die de eerste stap zetten, die 
betrokken en ondersteunend zijn, die vrucht dragen en zich verheugen. Een evangeliserende 
gemeenschap weet dat de Heer het initiatief heeft genomen. Hij heeft ons het eerst lief gehad (1 Joh 
4:19), en daarom kunnen we vooruitgaan, moedig het initiatief nemen, uitgaan naar anderen, zoeken 
naar mensen die weg gevallen zijn, op het kruispunt staan en de verstotelingen verwelkomen. Zo'n 
gemeenschap verlangt er naar om barmhartig te zijn, de vrucht van haar eigen ervaring. (EG 24) 

 
Openingsgebed  (Pag.1) 

 
Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 
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Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Markus 10: 42-45 ( moment van stilte ) 

 

 
Ter overweging      

Als SSpS zijn we goed gepositioneerd om onze lokale kerk te ondersteunen en haar missionaire 
charisma te ontwikkelen. 

 Op welke manier kunnen wij onze plaatselijke kerk beter ondersteunen? (stilte) 

 

Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

 
Antifoon van woensdag    
Christus zal u dopen met de H. Geest en met vuur, al-le-lu-ia.   
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

 
Slotgebed (Pag. 2)     

 
Nos cum prole pia  (gezongen)      

 

 



Dag  7 - Waarheid 
Communio met mensen van een ander geloof 

Leidster:  Laten we, aangespoord door Gods Geest en met dit symbool in ons midden, de kring 
van onze gemeenschap verbreden met de locale gemeenschap.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart smeken we de Geest van waarheid, om mensen met een 
ander geloof in onze cirkel te brengen...     (pauze) 

 
Introductie  

Enkele van de meest baanbrekende uitspraken van het 2e Vaticaans Concillie,  zijn te vinden in het 
document over de niet-christelijke religies. Verwijzend naar de grote religies, zegt dit document: "De 
katholieke kerk verwerpt niets dat waar en heilig is in deze religies. ... "(NA 2 ). 

In zijn reflectie over het onderwerp geloof en waarheid schrijft James Finley: "Wanneer we zoeken 
naar wat het beste is in onze eigen traditie, ontdekken we dat we één zijn met diegenen die zoeken 
naar wat het meest waar is in hun traditie. Er is een punt van samenkomst waar we elkaar ontmoeten 
en elkaar herkennen. " 

 
Openingsgebed  (Pag.1) 

 
Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 

Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
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Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Johannes 4:19-24 ( moment van stilte ) 

 

Ter overweging: 

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw geeft ons een prachtig voorbeeld van 
interreligieuze dialoog.  Dit verhaal toont aan dat de dialoog op een gemeenschappelijke basis moet 
beginnen. Het vereist ook een gevoel van wederzijdse openheid en respect. 
Om mijn kring met personen van andere religies te verruimen, kan ik:  

 leren over andere geloven door het lezen van materialen uit betrouwbare bronnen? 
 de plaats van gebed van een andere religie bezoeken?    (stilte) 

 

Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

Antifoon van donderdag    
Wanneer Hij echter komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u  tot de volle waarheid brengen; Hij zal u de 
toekomstige dingen verkondigenChristus, al-le-lu-ia.     
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)   

Nos cum prole pia  (gezongen)      
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Dag 8 - Zachtheid 
Communio met vrouwen 

Leidster:  Laten we, geïnspireerd door de Geest van tederheid en met dit symbool in ons midden, 
de kring van onze gemeenschap verbreden met alle vrouwen.  
                      ( symbool van vandaag is / word in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart vragen we de Geest van zachtheid, om alle vrouwen in 
onze cirkel van gemeenschap te brengen...     (pauze) 

 
Introductie  

Terwijl we nadenken over de omgang met vrouwen, gaan we eerst naar Maria van Nazareth, 
die ons een gedurfd maar zachtaardig model van leerling zijn biedt. In het boek, de Vreugde 
van het Evangelie, schrijft paus Franciscus: "Als we naar Maria kijken, gaan we opnieuw 
geloven in de revolutionaire aard van liefde en tederheid. In haar zien we,  dat nederigheid en 
tederheid geen deugden zijn van de zwakken, maar van de sterken. Als we Maria overdenken, 
beseffen we dat zij die God loofde omdat Hij "de machtigen van hun tronen stote" en "de 
rijken ledig wegzendt" (Lc 1: 52-53) ook degene is die al deze dingen zorgvuldig in haar hart 
bewaart en overweegt" (Lc 2:19). Maria is in staat om sporen van Gods Geest te herkennen in 
grote en kleine gebeurtenissen. (EG 288) 

 

Openingsgebed  (Pag.1) 

 
Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
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Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 

Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Mattheus 26: 6-13 ( moment van stilte ) 
 

Ter overweging: 

Ondanks tegenstand en kritiek van de aanwezigen, prijst Jezus deze vrouw voor haar zachte en 
moedige daad van vriendelijkheid jegens Hem. De zachte maar gedurfde acties van deze vrouw 
herinneren ons eraan dat ook wij geroepen zijn om culturele normen en taboes aan te vechten die 
ons beletten het goede te doen dat nodig is. 

 Om mijn cirkel met andere vrouwen te verruimen, probeer ik beter geïnformeerd te worden over 
situaties van genderongelijkheid in mijn eigen cultuur, samenleving en kerk. 

 Wie denk ik dat op dit moment het meest behoefte heeft aan een goed woord van mij? Of moet 
ik misschien wat zachter zijn voor mezelf 

 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.   
 

Onze Vader     
 

Antifoon van vrijdag    
Samen met Maria, de moeder van Jezus,  bleven ze eensgezind volharden in het gebed, al-le-lu-ia.     
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)                         

Nos cum prole pia  (gezongen)      



Day 9 - Zelfcontrole 
Communio met de hele wereld via social media 

Leidster:  Laten we, geholpen door de Geest van zelfbeheersing, onze kring van Communio met 
de hele wereld verbreden door ons gebruik van Social Media. 
                    ( symbool van vandaag word/is in stilte in het midden geplaatst ) 

                           We maken het een moment stil in onszelf . . .      
We worden ons bewust van onze roeping om in gemeenschap te zijn met onze God ... 
onze wereld ... en heel de schepping  
En in de diepte van ons hart vragen we Gods  Geest om de gave van zelfcontrole voor 
alle burgers van deze wereldwijde elektronische / digitale wereld....     (pauze) 

Introductie  

We bevinden ons in een digitaal tijdperk waarin het tempo en de snelheid van communicatie alle 
verwachtingen overtreft. Facebook, Twitter, Instagram - 20 jaar geleden konden we ons niet 
voorstellen dat deze dingen mogelijk zouden zijn. Maar nu zijn ze een belangrijk onderdeel van ons 
dagelijks leven. Pater Arnold erkende het grote potentieel van de media in zijn tijd om Gods koninkrijk 
te promoten en zonder twijfel zou hij dat in onze tijd van ons verwachten. Paus Franciscus zei over 
het onderwerp sociale media: "Het is geen technologie die bepaalt of communicatie authentiek is, 
maar eerder het menselijk hart en ons vermogen om op verstandige wijze de middelen te gebruiken 
die ons ter beschikking staan". Hij voegde eraan toe: "Dit is een geschenk van God dat een grote 
verantwoordelijkheid met zich meebrengt." De uitdaging waar we vandaag voor staan is om sociale 
media op zo'n manier te gebruiken dat het de verdieping van onze relaties met elkaar vergemakkelijkt 
en zo grotere verbondenheid tussen mensen creërt.  
 

Openingsgebed  (Pag.1) 

 
Hymne:      
Heer die de hoop der wezen zijt, U komen wij aanbidden.  (gezongen refrein) 

Kinderen van Sion, jubelt en verheugt u in de Heer uw God,  
want Hij zal u geven de Leraar der gerechtigheid.  
Met dauw zal Hij u laven in de morgen en in de avond,  
zoals Hij deed vanaf de oorsprong der schepping.   (refrein) 

Moeder van Sion, sta uw kinderen bij en doe hen groeien in vreugde. 
Leer hen sterk te staan in het Leven,  
want deze opdracht heb ik u gegeven zegt de Heer.  (refrein) 

Moeder van Gods kinderen, weest toch niet bevreesd.  
Ik heb u geheiligd en voor u twaalf bomen geplant, beladen met vruchten van velerlei soorten. 
Ook deed ik twaalf bronnen voor u ontspringen die overvloeien van melk en honing. 
Ik maakte voor u zeven hoge Bergen, met rozen beplant en witte lelies.   (refrein) 
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Laat aan de kleinen recht geschieden en sta de behoeftigen bij. 
Wees met hen die alleen staan en verwarm hen die onbeschut zijn. 
Genees hen die hulpeloos zijn en gebroken en bescherm de zwakken. 
Breng de blinden tot aanschouwen van Mijn heerlijkheid.   (refrein) 

Moeder, verheug u met uw kinderen en bescherm hen, 
totdat ik hun barmhartigheid kom geven.  
Want nooit zullen de bronnen daarvan opdrogen.  
En nooit een einde komen aan Mijn goedheid.  (refrein) 

Kinderen van Sion, ziet vol verwachting uit naar uw Herder, 
die uit de eeuwigheid de vrede zal brengen. 
Maakt u gereed om de gaven van Zijn Rijk te ontvangen, 
want Zijn licht zal altijd blijven en u verlichten zonder einde.  (refrein) 
 

Schrift lezing: Lukas 4:16-22 ( moment van stilte ) 
 

Ter overweging: 

Hoewel sociale media een groot hulpmiddel kan zijn ten goede, kan het de kwaliteit van ons 
gemeenschapsleven en onze missionaire activiteiten in de weg staan. Wanneer ons primaire gebruik 
van sociale media bijvoorbeeld is om relaties met familie en vrienden thuis te onderhouden, houden 
we op volledig aanwezig te zijn waar we zijn.  

 Hoe kan ik, of wij, als gemeenschap, beter gebruik maken van sociale media om de communio 
in onze provincie te bevorderen? 

 Hoe kan ik sociale media gebruiken om de evangelische waarden te bevorderen? 
 Welke stappen moet ik of moeten wij zetten om een meer verantwoord gebruik van sociale 

media te waarborgen?     (stilte)  

 
Voorbeden -  (Respons gezongen)  Zend ons Uw Heilige Geest.    
Onze Vader     
 

Antifoon van zaterdag     Kom H.Geest,  
vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. al-le-lu-ia.     
 

Lofzang van Maria (Pag. 2) 

Slotgebed (Pag. 2)                              

Nos cum prole pia  (gezongen)     


