
  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



door de custos van het bedevaartsoord  

 

Op 9 juli 1572,  

1539 jaar na de kruisdood van onze Heer Jezus Christus,  

1508 jaar na de kruisiging van Petrus en  

1505 jaar na de onthoofding van Paulus,  

1314 jaar na de marteldood van de diaken Laurentius en  

818 jaar na de moord op Bonifatius en gezellen,  

139 jaar na de smartelijke dood van Liduina van Schiedam,  

werden bij Brielle 19 priesters en kloosterlingen - voor het merendeel 

inwoners van Gorcum - gedood vanwege hun getuigenis  

omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie  

en het gezag van de Paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.  

Het teken van eenheid, dat Jezus ons naliet om zijn band van liefde met de 

Vader en met ons levend te houden, werd teken van verdeeldheid;  

De naam van Petrus werd aanleiding tot broedermoord.  

Zo leven zij onder ons voort en wij noemen hen:  

De heilige Martelaren van Gorcum,  

De heilige Nicolaas Pieck en gezellen,  

De heilige Johannes van Keulen en gezellen,  

De heilige Adrianus en Jacobus en gezellen.  

Vanwege hun geloof met ere in de geschiedenis van de Kerk in Nederland 

vermeld, werden zij in 1867 door Paus Pius IX heilig verklaard.  

Het waren: Pastoor Leonardus van Veghel, zijn kapelaan Nicolaas Poppel 

en de priester Govaert van Duynen, alsmede de gardiaan van de 

franciscanen Nicolaas Pieck met 10 medebroeders: de paters Hieronymus 

van Weert, Theodorus van Emden, Nicasius van Heeze, Willehad de 

Deen, Govaert van Melver, Antoon van Weert, Frans Roy en de broeders 

Pieter van Assche en Cornelis van Wijck, alsmede de augustijner monnik 

Jan van Oisterwijk. 

Na hun arrestatie werden aan hun gezelschap toegevoegd:  

de dominicaan Johannes van Keulen, pastoor te Hoornaar, de norbertijnen 

Adrianus van Hilvarenbeek, pastoor te Monster met zijn kapelaan Jacobus 

Lacops en pastoor Andries Wouters van Heinenoord.  



Vandaag 448 jaar na hun marteldood en 153 jaar na hun heiligverklaring, 

zijn wij vanuit het hele land bijeengekomen om hen te eren en hun 

geloofsgetuigenis te vieren. Op deze plaats van duisternis en dood werd 

voor hen de deur geopend naar het licht en het eeuwig leven. 

 
 

 

   

 

 

allen gaan staan 

Here Jezus, om Uw woord zijn wij hier bijeen gekomen.  

Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,  

Maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, 

Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. 

 

 

 

allen staan 

Kardinaal:  In de naam van de Vader en de Zoon  en de heilige Geest.  

Allen:  Amen.  

Kardinaal:  Vrede zij u. 

  

Allen:   En met uw geest.  

 

 

door de custos van het bedevaartsoord  

allen gaan zitten 



 

Kardinaal: God, onze Vader, 

U bent de bron en het begin van alle licht. 

Als U spreekt wijkt het duister voor de dag  

en licht het leven op. 

Wij vragen U: zegen deze kaars van de pelgrims  

die voor het feest van de Heilige Martelaren van Gorcum 

naar Den Briel zijn gekomen. 

Dat deze kaars een lichtend teken mag zijn 

van het geloof van alle pelgrims  

die dit jaar het Bedevaartsoord bezoeken, 

dat U het bent die ons behoedt  

en ons, evenals de Martelaren, zult brengen naar de plaats 

waar licht en vreugde blijven tot in eeuwigheid.  

Door Christus, onze Heer.  

 

Allen: Amen. 

 

De kaars wordt gezegend en ontstoken  



 

 

allen gaan staan 

Kardinaal: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij 

ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen 

vieren. 
 

Allen: Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik 

gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door 

mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.  

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle 

engelen en heiligen,  en u, broeders en zusters, voor mij te 

bidden tot de Heer, onze God. 
 

Kardinaal: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 

Allen: Amen. 

 

 

 

uit de Missa Puerorum van Rheinberger 

  

Kyrie eleison  

Christe eleison  

Kyrie eleison  

Heer, ontferm U over ons  

Christus, ontferm U over ons  

Heer, ontferm U over ons  



 

gesproken 

V: Eer aan God in den hoge  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
A: Wij loven U. 

V: Wij prijzen en aanbidden U. 

A: Wij verheerlijken U en zeggen U dank  

voor uw grote heerlijkheid. 
V: Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 

A: Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

V: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 

A: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 

V: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

A: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  

ontferm U over ons. 
V: Want Gij alleen zijt de Heilige.   

A: Gij alleen de Heer. 

V: Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 

A: Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen. 

 
 

 

 

Kardinaal:   God, Gij hebt aan de Martelaren van Gorcum, na hun 

goede strijd voor het geloof, de zegekrans geschonken die 

tot in eeuwigheid blijft. Omwille van hun verdiensten 

vragen wij U: geef ook ons de kracht om U, naar hun 

voorbeeld, trouw te zijn tot de dood, zodat ook wij de 

kroon des levens van U mogen ontvangen.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft 

en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door 

alle eeuwen der eeuwen. 
Allen: Amen. 



 

 

allen gaan zitten  

 

Zo spreekt de Heer: 

Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren 

wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt 

en haar met groen hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier 

hebben gegeven en het brood aan wie moet eten; zó zal het ook gaan met 

het woord dat komt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij 

terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn 

zending heeft vervuld.  
 

Lector: Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

 

 

(Ps 126, 1-2ab, 2cd-3,4-5,6) 

 

R: Die onder tranen zaaien, oogsten met gejuich. 

 

De Heer bracht Sions ballingen terug  

het was alsof wij droomden. 

 

Toen lachten alle monden en juichte elk tong. 

Toen zei men bij de volken geweldig is het wat de Heer hen deed.  

 

Geweldig was het wat de Heer ons deed,   

daarom zijn wij zo blij. 

 

Keer nu ons lot ten goede, Heer, 

zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.  

 



Die onder tranen zaaien,  

zij oogsten met gejuich. 

 

Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen ;  

maar keren zingend weer beladen met hun schoven. 

 

 

 

Broeders en zusters,   

Wij dragen een schat in aarden potten; duidelijk blijkt dat die overgrote 

kracht van God komt en niet van ons. Wij worden aan alle kanten 

bestookt maar raken toch niet klem; wij zien geen uitweg meer maar zijn 

nooit ten einde raad; wij worden opgejaagd maar niet in de steek 

gelaten; wij worden neergeveld maar gaan er niet aan dood.  

Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het 

leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Voortdurend 

wordt ons leven aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil opdat ook het 

leven van Jezus zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.   

Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u. Maar wij bezitten 

die geest van geloof waarvan de Schrift zegt: “Ik heb geloofd, daarom 

heb ik gesproken.” Ook wij geloven en daarom spreken wij. Want wij 

weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons 

evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot zich te voeren, samen met 

u. Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen 

vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot 

eer van zijn naam. 

 

Lector: Woord van de Heer.  

Allen: Wij danken God. 

 



 

 

allen gaan staan 

Alleluia. 

U, God, loven wij, U, Heer, prijzen wij.  

U looft het blanke heer der martelaren.  

Alleluia. 

 

 

 

 

Diaken: De Heer zij met u 

Allen: En met uw geest. 

Diaken: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs   (Mt. 10, 17-22) 

Allen: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: “Neemt u in acht voor de mensen. Zij 

zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. 

Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van 

Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen.  

Maakt u echter wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of 

wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij 

moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan 

de Geest van uw Vader.   

De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader 

zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood 

doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille 

van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered 

worden.” 
 

Diaken: Woord van de Heer. 

Allen: Wij danken God. 

 

 



 

 

allen gaan staan 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria. 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle.  

De derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest;  

de heilige katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

 

 

Gesproken acclamatie: Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.   

 



 

 

 

Kardinaal: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

kan worden door God, de almachtige Vader. 

Allen:   Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 

en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 

heilige Kerk. 

 

 

 

 

Kardinaal: Heer, wij bieden deze gaven aan bij de herdenking van de 

overwinning die de heilige Martelaren van Gorcum 

hebben behaald. Houd door dit offer het vuur van uw 

liefde brandend in onze harten, en laat ons eens het geluk 

bereiken dat beloofd is aan hen die ten einde toe 

volharden. Door Christus onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

 



 

 

allen gaan staan 

Kardinaal: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

Kardinaal: Verheft uw hart. 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Kardinaal: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Kardinaal:  

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. Want de Martelaren van Gorcum hebben Christus nagevolgd 

en uw Naam beleden tot in de dood; hun bloed verkondigt uw grote 

daden: zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt Gij 

onze broosheid sterk om van U te getuigen, door Christus onze Heer. 

Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde 

zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:  
 

 

  
uit de Missa Puerorum van Rheinberger 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt caeli et terra 

gloria tua.   

Hosanna in excelsis.   

Benedictus qui venit 

in nomine Domini.   

Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig, de Heer,  

de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van 

Uw heerlijkheid. 

Hosanna in den hoge.   

Gezegend Hij, die komt 

in de naam des Heren.   

Hosanna in den hoge. 

 



 

Kardinaal:  allen knielen 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 

prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 

levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, 

U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van 

oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan 

uw Naam.  

 

Kardinaal en concelebranten:   

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. 

In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en ze 

Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

op wiens woord wij deze geheimen vieren.  

  

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 

daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij het 

brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  

  

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw 

Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze 

beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe 

altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt 

vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.  

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  

 

Allen: Heer Jezus wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt. 

 

Kardinaal en concelebranten:  

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 

zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan 

wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol 

dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: Zie 



welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon in 

herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij 

mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 

Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 

worden tot één lichaam en één geest.  

  

Concelebrant:   

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij 

het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 

heilige Maagd en Moeder van God; samen met de heilige Jozef, haar 

bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, in het bijzonder de 

heilige Martelaren van Gorcum, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en 

daar voor ons bidden.   

 

Concelebrant:   

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door 

dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U 

worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde 

en geloof, samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, 

onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 

gelovige volk dat Gij u hebt verworven.   

  

Concelebrant:  

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 

gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, 

breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.  

  

Concelebrant:   

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren en 

die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 

hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen 

genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt 

Gij alles wat goed is aan deze wereld.  



 

Kardinaal en  

concelebranten:  

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam 

geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de 

eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 

eeuwigheid. 

 

Allen:  Amen. 

 

 

 

 

 

 

allen gaan staan 

Kardinaal: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn 

goddelijk woord onderricht durven wij zeggen:  

 

Allen: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 

schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. 

 

Kardinaal: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in 

onze dagen; dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, 

altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle 

angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling 

van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Allen:  

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 

 



 

 

 

 

Kardinaal: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze 

zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: 

geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in 

eeuwigheid. 

 

Allen: Amen.  

 

Kardinaal: De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest.  

 

Diaken: Wenst elkaar de vrede. 

 

U kunt elkaar de vrede wensen d.m.v. een knikje met het hoofd. 

 

 

uit de Missa Puerorum van Rheinberger 
 

Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi: 

miserere nobis.  

Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi: 

miserere nobis. 

Agnus Dei, 

qui tollis peccata mundi: 

dona nobis pacem. 

Lam Gods, 

dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons.  

Lam Gods, 

dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons. 

Lam Gods, 

dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede. 

 



 

 

 

Kardinaal:     Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  

 

Allen: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spréék en ik zal gezond worden.  

 

 

 

In deze viering van de Katholieke Kerk zijn ook mensen met een andere 

levensovertuiging aanwezig. Het verheugt ons dat zij met ons mee willen 

vieren en bidden. De Katholieke Kerk vraagt dat alleen zij te communie 

gaan die katholiek zijn en in gemeenschap leven met de Kerk. Indien u 

niet te communie gaat, kunt u op uw plaats blijven zitten. U kunt ook naar 

voren komen en om de zegen vragen. In dat laatste geval vragen wij u uw 

handen kruiselings voor uw borst te houden. 

 

Volgt u bij het te communie gaan alstublieft de aanwijzingen op, houdt 

1,5 meter afstand van elkaar en desinfecteer vooraf uw handen. 

 

 

 

 

allen gaan staan 

Kardinaal: God, in dit Sacrament ontvangen wij werkelijk het 

Lichaam van uw eniggeboren Zoon.  

Wij bidden U: geef dat wij in ons leven metterdaad 

getuigenis afleggen van Hem die wij, met de Martelaren 

van Gorcum, gelovig erkennen als onze Heer en God. 

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

 

Allen: Amen. 



 

 

 

allen gaan zitten 

 
 

 

 

 
allen gaan staan   

Kardinaal: De Heer zij met u 

Allen: en met uw geest.  

 
Kardinaal: De Naam des Heren zij gezegend 

Allen: van nu af tot in eeuwigheid.  

 
Kardinaal: Onze hulp is in de Naam des Heren 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 
Kardinaal: Zegene u de almachtige God,  

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Allen: Amen.  

 

Diaken: Gaat nu allen heen in vrede. 

Allen: Wij danken God. 



  
  

Standvastig hun geloof in Jezus, die als brood  

en wijn voor ons zijn leven geeft tot in de dood.  

Wat vragen zij?  

Volg Jezus in zijn woord en daad. Hij maakt je vrij!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


