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Woord van pater Tristan  
 

Beste parochianen, Rondom 1200 
heeft de Engelse Kardinaal Stephen 
Langton de tekst van de sequens van 
Pinksteren, de “gouden sequens”, 
geschreven. Het is een van de vijf 
sequenties die in de Kerk in het 
liturgisch jaar na de Allelluia-
tussenzang gezongen mogen worden. 
Twee andere populaire sequenties 
zijn, de “Dies irae” uit de Dodenmis 
en het “Stabat Mater” van Maria 
onder het kruis. De tekst en de 
gregoriaanse melodie van de “Veni 
Sancte Spiritus” zijn zo 
bewonderenswaardig, zo geweldig 
dat enkele componisten later deze 

tekst hebben getoonzet voor koor en 
orkest. Het is goed de Sequens van Pinksteren te bidden met Pinksteren maar 
ook in deze vreemde tijd van coronavirus. Wij gaan een schat vinden in die 
woorden, ze kunnen ons helpen en steunen. De Heilige Geest herinnert ons 
aan de woorden van de Psalm: “Ziè, niet sluimert, niet slaapt de behoeder van 
Israël” (Ps 121, 4), en aan de woorden van de heilige Paulus: “wij weten, dat 
God in alles het heil bevordert van hen die Hem liefhebben” (Rom 8, 28). Door 
het werken van de Geest “zal alles worden herschapen en het aanschijn van de 
aarde vernieuwen.”  
 
Hier, de sequentie en gebed: 
 “Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat 
voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw 

gaven, Heer, kom wees in de harten licht. 

 Kom o trooster, heil’ge Geest, zachtheid die de ziel geneest, kom 

verkwikking zoet en mild. Kom o vrede in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat 

lijdt, rust die alle onrust stilt. 

 Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten 
voor U in. Zonder uw geheime gloed, is er in de mens geen goed, is de ziel 

niet rein van zin. 
 Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die 

is gewond, maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid 

wie zelf de weg niet vond. 



 Geef uw gaven zevenvoud ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U 

verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die 

niet vergaat.” 
 
Ik heb in een Priester Seminarium gestudeerd dat toegewijd was aan Onze 
Lieve Vrouw van het Cenakel. Een groot gouden mozaïek van Onze Lieve 
Vrouw en de biddende apostelen met de vurige tongen boven hun hoofden 
bekroonde de kerk van ons Seminarium. Dat mozaïek herinnerde ons aan de 
woorden van Jezus: “Ik zeg u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; 
want als Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen. Nu Ik wel ga, zal Ik 
Hem tot u zenden (Joh 16).” 
 
Moge de Heilige Geest ons hart vullen met zijn gaven, speciaal met wijsheid, 
hoop, vrede, dankbaarheid, liefde. Ik wens u en uw families van harte een 

mooie Pinksteren!  
 

Pater Tristan 
 
Het is nog net mei, de Mariamaand, dus:  GEBENEDIJD ZIJT GIJ  

Gebenedijd zijt gij! En onder al de vrouwen, ’t zij wie of waar 
dat ’t zij, eerbiedig aan te schouwen, gebenedijd zijt gij. O 
Moedermaagd, die Jezus draagt,e erbiedig aan te schouwen; 
gebenedijd zijt gij! Gebenedijd zijt gij. Vóór eeuwen 
uitverkoren, gij moeder, ook van mij, daar God is uit geboren, 
gebenedijd zijt gij. O Moedermaagd,d ie Jezus draagt, daar 
God is uit geboren, gebenedijd zijt gij. Gebenedijd zijt gij. 
Naast u en is er gene van zond’ en schulden vrij, o onbevlekt’ 

allene. Gebenedijd zijt gij. O Moedermaagd, die Jezus draagt, 
o onbevlekt’ allene, gebenedijd zijt gij.  

Hoe is het protocol tot stand gekomen? 

De bisschoppen hebben in voortdurende afstemming met elkaar gewerkt aan 
de opstelling van het protocol. Daarbij is steeds gekeken naar concrete vragen 
over waardig en liturgisch passend vieren binnen de kaders van de Katholieke 
Kerk, naar de bepalingen van de Nederlandse overheid en is rekening 
gehouden met inzichten van deskundigen (virologen). Daarbij is ook gekeken 
naar protocollen die ontwikkeld werden of zijn door andere 
bisschoppenconferenties en in andere landen. Het opstellen van drie 

onderscheiden protocollen (gelovigen, bedienaren, kerkgebouwen) maakt 
duidelijk dat de bisschoppen zien dat specifieke betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van allen in parochies en instellingen cruciaal zijn bij de 
voortgang van het kerkelijk leven en dat er veel wordt gevraagd waar het gaat 
om samenwerking en afstemming ter plaatse met het oog op veiligheid en de 
nodige zorgvuldigheid.  
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