PENTECOSTÉS

PIKSTEREN (B)

EERSTE LEZING (Hand. 2,1-11)
Lezing uit de Handelingen der Apostelen.
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit
de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar
zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich
verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de
heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit
te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken
onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde
zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van
verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? En hoe
horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten,
Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia,
Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en hier verblijvende
Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in
onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.

RESPONSORIEPSALM (Ps 103)
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijd Gij groot, Heer mijn God.
Hoe veel 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 schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen
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TWEEDE LEZING (1 Kor 12, 3b-7.12-13)
Lezing uit de eerste Brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest.
Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is
verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer; en er is verscheidenheid in
werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder
wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want gelijk het
lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, een
lichaam vormen, zo ook Christus; want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met
een Geest gedrenkt.

EVANGELIE (Joh 20, 19-23)
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes.
Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen
zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en
stond in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde Hij
hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Heer
zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden
heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zei tot hen:
Ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze
kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
http://www.conferenciaepiscopal.es

2

