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Proclamatie  

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, Antonius van Hoornaar 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 
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kapelaan Jacobus Lacops en pastoor Andries Wouters van 

Heinenoord.  

Vandaag 450 jaar na hun marteldood en 155 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. 

 

 

OPENINGSRITUS 

 

 

Intredelied Psalm 100 II 

 

allen gaan staan 

 

Refrein: Treedt aan! Zegent den Heer!  

Dankt Hem met lied’-ren van vreugde!  

 

Juicht den Heer, heel de aarde,  

dient de Heer in vreugde,  

treedt juichend voor zijn aanschijn. Refrein. 

 

Bedenkt: de Heer alleen is God:  

Hij maakt ons, wij horen Hem toe,  

zijn volk, de kudde die Hij weidt. Refrein. 

 

Treedt juichend zijn poorten binnen,  

zijn voorhof met een feestelijk lied,  

belijdt Hem en zegent zijn Naam. Refrein. 

 

Ja, de Heer is Goed.  

Ja, eeuwig duurt zijn genade:  

van geslacht op geslacht zijn trouw. Refrein.  

 

Glorie aan den Vader almachtig,  

aan zijn Zoon Jezus Christus, den Heer,  

aan den Geest, die woont in ons hart. Refrein. 
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Begroeting 

 

allen staan 

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

Allen: Amen. 

 

Bisschop: Vrede zij u. 

Allen:  En met uw geest. 

 

 

 

Woord van welkom 

door de custos van het Bedevaartsoord 

 

 

 

allen gaan zitten 

Schuldbelijdenis 

 

allen gaan staan 

Bisschop: 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.  

 

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

zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

 

Allen:  Amen. 
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Kyrie uit de Missa in honorem S. Gregorii 

 

Kyrie eleison  

Christe eleison  

Kyrie eleison 

Heer, ontferm U over ons  

Christus, ontferm U over ons  

Heer, ontferm U over ons 

 

 

Gloria uit Mis VIII 

 

 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus  

bonae voluntatis.  

Laudamus te. Benedicimus te. 

Adoramus te. Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam. 

Domine Deus Rex caelestis, 

Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite,  

Iesu Christe.  

Domine Deus Agnus Dei, 

Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, 

suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, 

miserere nobis.   

Quoniam Tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. 

Tu solus Altissimus, 

Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu  

in gloria Dei Patris. 

Amen.  

Eer aan God in den hoge  

en vrede op aarde aan de mensen 

die Hij liefheeft. 

Wij loven U. Wij prijzen en 

aanbidden U. Wij verheerlijken 

U en zeggen U dank voor uw 

grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning, 

God, almachtige Vader; 

Heer, eniggeboren Zoon,  

Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods,  

Zoon van de Vader;  

Gij die wegneemt de zonden der 

wereld, ontferm U over ons; 

Gij die wegneemt de zonden der 

wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij die zit aan de rechterhand 

van de Vader, ontferm U over 

ons. Want Gij alleen zijt de 

Heilige. Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de Allerhoogste:  

Jezus Christus.  

Met de Heilige Geest in de 

heerlijkheid van God de Vader. 

Amen.  
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Gebed 

 

 

Bisschop: 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. 

 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 

allen gaan zitten 

Eerste lezing 

Uit het boek Deuteronomium 

 

Deut., 8, 2-3. 14b-16a 

In die dagen sprak Mozes tot het volk “Blijf denken aan heel die tocht 

van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten 

maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw 

gezindheid te Ieren kennen; Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt 

onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden,     

maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit 

hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen, dat de mens niet 

leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer 

komt. Denk aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van 

slavernij, heeft geleid; de Heer die u door die grote en verschrikkelijke 

woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat 

dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor u liet 

ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen 

nooit hadden gezien.”  

 

Lector: Woord van de Heer. 

Allen:  Wij danken God. 
 

  



10 

 

Antwoordpsalm 145  (Ps. 145 (144), 10-11, 15-16, 17-18) 

 

 
Uw werken zullen U prijzen, Heer,  

uw vromen zullen U loven. 

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,  

uw macht verkondigen zij. 

 

De ogen van allen zien hoopvol naar U,  

gij geeft hun te rechter tijd spijs. 

Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  

voldoet aan al hun verlangens. 

 

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  

en heilig in al wat Hij doet. 

Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  

voor elk die oprecht tot Hem bidt. 

 

 

 

Tweede lezing 

uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus 

aan de christenen van Korinte.  

 

 

 

II Kor. 4, 7-25 

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 
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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. 

 

 

 

Alleluia 

 

allen gaan staan 

Alleluia. 

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

U looft het blanke heer der martelaren.  

Alleluia. 

 

 

Evangelie 

 

 
 

Diaken: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus  

 Christus volgens Matteüs. Mt. 10, 17-22 
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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.”  

 
 

 

Homilie 

 

 

allen gaan zitten 

Geloofsbelijdenis 

 

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.  
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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. 

 

Voorbede  

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

 

 

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE  

Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis  

 

 

Collecte 

QR-code voor collectes t.b.v. de Bedevaartskerk  

HH. Martelaren van Gorkum – Brielle. 

 

  

Offerandezang “Dank sei Dir, Herr” van G.F. Händel 

 

 

Bisschop: 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.  

 

Gebed over de gaven 

 

Bisschop: 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. 
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Eucharistisch Gebed 

 

allen gaan staan 

Bisschop: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

Bisschop: Verheft uw hart 

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

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

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig 

 

Bisschop:  

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:  

 

Sanctus uit de Missa in honorem S. Gregorii 

 

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.  

Bisschop: allen knielen 

Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, 

wij smeken U door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt 

aanvaarden en zegenen + deze gaven hier, die wij U aanbieden; dat 

Gij zult heiligen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen  
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aan heel de kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze 

wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng ons 

bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede.  

 

Dat vragen wij U in eenheid met de bisschop van Rome, paus  

Franciscus, in eenheid met onze bisschop Johannes, verenigd ook met 

allen die, oprecht en trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden 

van uw apostelen overal in deze wereld. 

 

Een van de concelebranten: 

Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van alle 

mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet dat zij U 

willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen van hun 

aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij U: 

houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak hen 

heilig, Gij, eeuwige en waarachtige, levende God. 

 

Een van de concelebranten: 

Zo bidden wij U met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is, de 

moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige 

Jozef, haar bruidegom, en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus 

en Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes; met Tomas, Jakobus, 

Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Simon en Taddeüs; met Linus en 

Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en 

Chrysogonus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en met 

al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: wees 

onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht. 

 

Bisschop: 

Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen 

geven en toevertrouwen aan U. Wij, die door U gekozen zijn om 

voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in U geloven, uw 

volk, uw eigen bezit; beschik over ons en voer ons van dag tot dag 

naar uw vrede; dat wij niet eeuwig verloren gaan maar bij uw 

uitverkorenen worden geteld. 
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Bisschop en concelebranten: 

Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; bekrachtig 

en voltooi en zegen deze gaven dat zij voor ons het Lichaam worden 

en het Bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. 

 

Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen 

heeft genomen, en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn 

almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken 

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: NEEMT EN EET 

HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM,  

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 

sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 

 

Bisschop: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot  

Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Bisschop en concelebranten: 

Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, 

uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. Tot 

uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U wat Gij ons 

zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken, vlekkeloze Lam, dit brood 

van eeuwig leven, en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. 
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Bisschop en concelebranten: 

Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard 

het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is, 

het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisédek U 

heeft gebracht. 

Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te 

dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat wij die 

de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het Lichaam van uw 

Zoon en in zijn Bloed, van U gezegend zullen zijn vol van genade.  

 

Een van de concelebranten: 

Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in 

de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij, en allen 

die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan 

in uw land verlicht en vertroost.  

 

Een van de concelebranten: 

Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. 

Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen 

en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, Ignatius, 

Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en 

Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds 

door U verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar 

schenk ons vergeving opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Jezus 

Christus onze Heer. 

 

Bisschop: 

In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen en gezegend, in Hem 

ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
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Bisschop en concelebranten: Door Hem en met Hem en in Hem. 

Allen: Amen! 

Bisschop en concelebranten:  

 

Zal uw Naam geprezen zijn,  

Heer onze God, almachtige Vader. 

Allen: Amen! 

Bisschop en concelebrant:  

 

In de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen: Amen! 

 

 

COMMUNIERITUS 

 

Onze Vader  

 

allen gaan staan 

Bisschop: 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 

 

Bisschop: 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. 
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Vredewens  

 

Bisschop: 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.   

 

Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u. 

 

Allen: En met uw geest. 

 

Diaken:  Wenst elkaar de vrede. 

 

 

 

Agnus Dei uit de Missa in honorem S. Gregorii 

 

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 
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Communie 

 

 

Bisschop: 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.  

 

 

 

Communiezang “O, Christus, woord der eeuwigheid.” 

 

1. O Christus, woord der eeuwigheid, 

dat naar ons uitging in de tijd 

en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 

wij danken U, God die Gij zijt, 

dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 

 

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

waart Gij niet tot ons uitgegaan, 

o levenswoord van den beginne? 

Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 

o Christus, treed ons leven binnen. 
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3. Gij werd een mens, maar zonder eer, 

die in de wereld geen verweer, 

niets heerlijks had voor mensenogen. 

Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 

geef dat wij U herkennen mogen. 
 

Communiezang “Ik zal er zijn.” 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
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Communiezang “De vredesduif” (tekst. Sonja Nowee) 
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Gebed na de communie 

 

allen gaan staan 

Bisschop: 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. 

 

 

 

SLOTRITUS 

 

Mededelingen allen gaan zitten 

 

 

Zegen en wegzending 

 

allen gaan staan 

Bisschop: De Heer zij met u 

Allen: en met uw geest.  

 

Bisschop: De Naam des Heren zij gezegend 

Allen: van nu af tot in eeuwigheid.  

 

Bisschop: Onze hulp is in de Naam des Heren 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Bisschop: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon  

en heilige Geest. 

Allen: Amen.  

 

Diaken: Gaat nu allen heen in vrede. 

Allen: Wij danken God. 
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Slotlied Martelaren van Gorcum-lied  
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Pelgrimskatern 
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ROZENKRANSGEBED 

 

Geloofsbelijdenis 

 

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, 

van daar 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. 

 

 

Ik groet U, dochter van God de Vader.  

Wees gegroet … 

 

Ik groet U, Moeder van God de Zoon. 

Wees gegroet … 

 

Ik groet U, Bruid van God de heilige Geest. 

Wees gegroet … 

 

Eer aan de Vader ... 
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Geheimen van de Rozenkrans 

 

De glorievolle geheimen 

1. Jezus verrijst uit de doden. 

2. Jezus stijgt op ten hemel. 

3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 

4. Maria wordt in de hemel opgenomen. 

5. Maria wordt in de hemel gekroond. 

 

De geheimen van het Licht 

1. Jezus’ doop in de Jordaan. 

2. Jezus openbaring op de bruiloft van Kana. 

3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering. 

4. Jezus’ gedaanteverandering op de berg Tabor. 

5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.  

 

 

Marialiederen 

 

1. God groet u, zuivere bloeme  

 

God groet u, zuiv’re bloeme Maria, Maged fijn, 

gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn!  

Als gij niet waart geboren, o reine Maged vrij,  

wij waren al verloren, aan u beveel ik mij!  

 

Maria, lelie reine Gij zijt mijn toeverlaat  

zoals een klaar fonteine die nimmer stille staat.  

Zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij;  

och, sta mij toch in stade, aan u beveel ik mij!  

 

O roosken zonder doren, o violette zoet.  

O bloemken, blauw in ‘t koren, weest, mij, uw kinde, goed!  

Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij:  

Och, weest mij toch genadig, aan u beveel ik mij!  
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2. O Reinste der schepselen  

 

O reinste der scheps’len, o moeder Maagd,  

gij, die in uw armen het Jezuskind draagt.  

Maria, aanhoor onze vurige bee:  

geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee. 

O Sterre der zee, o Sterre der zee  

geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee  

 

Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan,  

is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan.  

Bedaar, o Maria, de storm op uw bee,  

stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee.  

O Sterre der zee, o Sterre der zee  

stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee  

 

Maria, als gij onze schreden geleidt  

schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd;  

dan landen wij veilig ter hemelse ree  

en danken u eeuwig, o Sterre der zee.  

O Sterre der zee, o Sterre der zee  

en danken u eeuwig, o Sterre der zee  

 

 

3. Wees gegroet, o Sterre 

 

Wees gegroet, o Sterre. Wees gegroet van verre. 

Aan de hemel blinkt uw licht, in het bange vergezicht  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 

Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen.  

Schijn dan veilig voor ons uit; gun de zee geen droeve buit. 

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 

Als in donk’re luchten wij naar u verzuchten,  

laat de wolken heind’ en ver voor u vluchten, morgenster.  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.   
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Wees gegroet, o Sterre. Wees gegroet van verre.  

Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht.  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 

 

4. Gezongen Litanie van Maria 

 

Voorganger: Hoor ons roepen, o moeder van God. 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
 

U prijzen de hemelse scharen, Maria wij roepen tot u. 

U prijzen de koren der engelen, Maria… 

U prijzen de zalige geesten, Maria… 

U prijzen de kerk en haar kind’ren, Maria… 

U prijzen de mensen op aarde, Maria… 

 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
 

Gij zijn toch de moeder van Christus, Maria… 

de moeder van onze Verlosser, Maria… 

de moeder van alle genade, Maria… 

de reinste, de zuiverste moeder, Maria… 

de liefst’ en beminlijkste moeder, Maria… 

 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
 

Gij oorzaak van blijdschap en vreugde, Maria… 

Gij toevlucht van zondige mensen, Maria… 

Gij troost ons in droefheid en zorgen, Maria… 

Gij helpt ons in al onze noden, Maria… 

Gij schijnt als een ster in het duister, Maria… 

 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
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Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen, Maria… 

Gij zetel der godd’lijke wijsheid, Maria… 

Gij roos vol van zoete geheimen, Maria… 

Gij poort van de hemelse tempel, Maria… 

Gij loot uit de wortel van Jesse, Maria… 

 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
 

Vorstin van het rijk zonder einde, Maria… 

Gij troont in het hoogste der hemels, Maria… 

Gij heerst over eng’len en mensen, Maria… 

Gij voorspraak bij God onze rechter, Maria… 

Verkrijg ons het eeuwige leven. Maria… 

 

Allen: Hoor ons roepen, o moeder van God. 
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Kruisweg 
van Onze Heer Jezus Christus  
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Openingslied: Christus heeft voor ons geleden  

 

 
 

Die geen zonde heeft bedreven, 

uit wiens mond niet is gehoord 

enig onvertogen woord 

maar de adem van het leven. 

 

Die wanneer Hij werd geslagen, 

zelfs zijn mond niet opendeed, 

die niet dreigde als Hij leed, 

maar het zwijgend heeft verdragen. 

 

Die de zonden heeft gekorven 

in zijn lichaam aan het hout, 

dat gij Gode leven zoudt, 

aan de zonde afgestorven. 

 

Door wiens striemen gij genezen, 

door wiens dood gij levend zijt, 

levend in rechtvaardigheid, 

taal en teken van Gods wezen. 
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Als eertijds verdoolde schapen, 

thans den Herder toegewijd, 

die u in de waarheid weidt. 

Uw bewaarder zal niet slapen. 

 

Ja, de Heer zal u bewaren, 

Hij de Herder, Hij het Lam, 

die voor u ter aarde kwam, 

die voor ons is opgevaren! 

 

 

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Ik wil mij gaan vertroosten in Jezus lijden groot. 

Al heeft ‘t gestaan ten boosten het mocht nog werden goed.  

Al om mijn zondig leven, ben ik met druk bevaân: 

Dat wil ik gaan begeven; o Jezus zie mij aan. 

 

 

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 
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Al ben ik vol van zonden, wil mij gedachtig zijn, 

uw deugd is zonder gronden, de schulden zijn al mijn; 

ik ken’t al is ‘t zeer spade en wil mij niet versmaan, 

U roep ik om genade: o Jezus zie mij aan. 

 

 

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Het kruishout moet gedragen, het zwaarste moet doorstaan;  

al wat Gij hebt gedragen, wie heeft het U gedaan. 

U valt met zwakke handen en ligt in het stof aldaar; 

uw kruis is onze zonden, die zonden zijn te zwaar. 

 

 

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Maria, Keizerinne, des zondaars toeverlaat, 

verkrijg mij uw kinds minne, wat mij nu nauwe staat. 

O Maagd wil mij verhoren, in mijne nood bijstaan,  

nog roep ik als te voren: o Jezus, zie mij aan. 
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Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

O heil’gen alle samen, staat mij in node bij, 

wilt bidden God de Vader dat Hij genadig zij. 

Mijn roepen wil ik niet laten, mocht mij genade ontgaan; 

nog roep ik, mag’t mij baten: o Jezus zie mij aan. 

 

 

Zesde statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Gelaat dat alle leven door zijn geheimen kleurt, 

dat hemelen doet beven, wie heeft U zo besmeurd? 

Mag uwe mond verbleken, verglijdt uw ogenlicht, 

Gij zijt mijn eeuwig teken, o godd’lijk aangezicht. 
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Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Ik wil voor U belijden mijn schuld, mijn zondigheid.  

Want Gij zult mij bevrijden van onvolkomenheid.  

Vergeef mij al mijn zonden door ‘t offer van uw Bloed,  

waarin Gij aan de Vader al onze schuld voldoet. 

 

 

Achtste statie: Jezus ontmoet de wenende vrouwen 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Mijn zuchten en mijn kermen ziet aan genadig God! 

Eilaas wilt mijns ontfermen! Al heb ik uw gebod 

versmaad tot meniger uren, ik wil mij beteren gaan. 

Dit doet mijn harte treuren, o Jesu, ziet mij aan. 
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Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

De Heer zal ons bevrijden, Hij neemt ons leven aan 

voor nu en alle tijden, dat wij in vrede gaan. 

Hij zegt: Ik zal verhoren wie roept en mij verwacht, 

zijn naam gaat niet verloren in ‘t holle van de nacht. 

 

 

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Mijn ogen zijn gevestigd op God of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn gangen sturen in ‘t duister van de tijd. 
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Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

O hoofd vol bloed en wonden met smaad bedekt en hoon.  

O god’lijk hoofd omwonden met scherpe doornenkroon.  

O Gij die and’re kronen en glorie waardig zijt, 

ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt. 

 

 

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

O Hoofd, vol bloed en wonden, o Gods onschuldig Lam, 

dat voor der mensen zonden de schulden op zich nam! 

Wat zal ik u dan geven voor zoveel smaad en smart? 

Heer, neem mijn korte leven, Heer, neem mijn schamel hart. 
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Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

Heer, boven alle machten, gij hebt U steeds ontfermd – 

wees thans ook weer indachtig uw schepping onbeschermd. 

De wereld gaat te gronde, gedenk uw mens, o God! 

En red ons van de zonden en red ons van de dood. 

 

 

Veertiende statie: Jezus wordt in een nieuw graf gelegd 

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, 

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. 

 

Overweging 

 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons 

God, wees ons zondaars genadig. 

 

De tempel is gereinigd, de voorhang is gescheurd.  

Wij hebben ons verenigd met al wat is gebeurd.  

Uw licht en waarheid beide zendt Gij ons tegemoet.  

En zo maakt deze vrijdag ons hele leven goed. 
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Slotgebed 

 

 

Slotlied: Gij zijt in glans verschenen 

 

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen, ons straalt uw heerlijkheid. 

Hoe bitter ook de pijnen, door ons U aangedaan. 

Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan! 

 

Uw marteling, uw lijden, in aller wereldnood, 

uw kruisgang door de tijden, uw dagelijkse dood, 

het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn, 

aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onz’ glorie zijn. 

 

Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd. 

Gij wilt uw kruis ons lenen als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst uw beeld 

en doet ons mee ontstijgen in glans die alles heelt! 
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Plechtige Vespers 
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Opening  

 
 

Hymne 

 

In grote vreugd bezingen wij  

de eeuwige gaven van de Heer, 

die zijn getuigen zijn bereid, 

hun zegepalmen en hun eer. 

 

 Gij, heilig in uw vroom geloof, 

onwrikbaar in uw hoop en trouw, 

volmaakt in liefde, bleeft steeds doof, 

toen de tiran u lokken wou. 

 

In u glanst Vaders heerlijkheid, 

in u is Christus’ zegepraal, 

de troost des Geestes is bereid 

voor u aan ‘t hemels vreugdemaal. 

 

 Zie neder, Christus, op uw kerk, 

die Gij gekocht hebt met uw bloed, 

voltooi in ons uw heilig werk 

en geef ons deel aan ‘t eeuwig goed. 
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Dan brengen wij met ‘t roemrijk koor 

van uw getuigen dank en eer 

aan God, de Vader, de eeuwen door, 

de Geest ook en aan U, o Heer. 

 

 

Psalmodie 

 

De nu volgende psalmen worden om beurt gebeden:  

de gelovigen aan de rechter zijde van het schip bidden de eerste 

twee regels. De regels die daarop volgen worden gebeden door 

diegenen die in de linkerzijde van het schip zitten en zo verder. 

 

Celebrant:  

In het hemelse rijk is de woning van de heiligen;  

voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede. 

 

Psalm 130  

 

Uit de diepten roep ik, Heer, 

luister naar mijn stem. 

 Wil aandachtig horen 

naar mijn smeekgebed. 

Als Gij zonden blijft gedenken, 

Heer, wie houdt dan stand. 

 Maar bij U vind ik vergeving, 

daarom zoekt mijn hart naar U. 

Op de Heer stel ik mijn hoop 

op zijn woord vertrouw ik. 

 Gretig zie ik naar Hem uit, 

meer dan wachters naar de ochtend 

Meer dan wachters naar de ochtend, 

hunkert Israël naar Hem. 

 

Want de Heer is steeds barmhartig, 

zijn genade onbeperkt. 
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 Hij zal Israël verlossen, 

van zijn ongerechtigheid. 

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. 

 

Allen: 

In het hemelse rijk is de woning van de heiligen;  

voor altijd en eeuwig zijn zij in vrede. 

 

 

Celebrant:  

De rechtvaardigen staan voor de Heer en zijn van elkander niet 

gescheiden; zij hebben de beker van de Heer gedronken en worden 

vrienden van God genoemd. 

 

Psalm 42 

 

Zoals een hert de beekjes zoekt, 

zo zoekt mijn geest naar U, mijn God. 

 Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft, 

zal ik Hem ooit bereiken en Zijn aanschijn zien? 

Mijn tranen zijn mijn brood geworden dag en nacht, 

want aldoor vragen zij: ”Waar is uw God?” 

 Ik denk eraan met weemoed in het hart, 

hoe ik naar Gods verblijf trok in de mensenstroom: 

Ik liep vooraan in deze feeststoet mee, 

terwijl rond mij lof en jubel klonken. 

 Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig?  

Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,  

mijn Redder en mijn God. 

In mijn neerslachtigheid denk ik aan U, 

in het Jordaanland, op de heuvels bij de Hermon; 

 Daar roept de ene bergbeek tot de ander,  

met het geklater van een waterval: 

zo valt ook over mij uw stortvloed neer. 
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Bij dag verleent de Heer mij Zijn genade, 

En in de nacht prijs ik de God die leven geeft. 

 Ik zal Hem zeggen: ”Gij, mijn Rots,  

vergeet Ge mij? 

Waarom dan loop ik treurig rond  

door vijanden gekweld?” 

 De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente, 

Want aldoor vragen zij: ”Waar is uw God?” 

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, waarom opstandig?  

Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven,  

mijn Redder en mijn God. 

 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. 

 

Allen: 

De rechtvaardigen staan voor de Heer  

en zijn van elkander niet gescheiden;  

zij hebben de beker van de Heer gedronken  

en worden vrienden van God genoemd. 

 

 

Celebrant: 

Dit zijn de heiligen die voor het verbond van God hun leven hebben 

gegeven en hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het 

Lam. 

 

Psalm 67 

 

God zij ons genadig en zegene ons, 

Hij late zijn aanschijn over ons  lichten; 

 Opdat men op aarde uw wegen mag kennen, 

in alle landen uw heil. 
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Geef dat de volken U eren, o God, 

dat alle volken U eren! 

 Laat alle naties van vreugde juichen  

omdat Gij de volken rechtvaardig regeert 

en alles op aarde bestuurt. 

Geef dat de volken U eren, o God, 

dat alle volken U eren 

 De aarde gaf ons haar vruchten, 

De zegen van onze God. 

God geve ons zo zijn zegen 

Dat heel de aarde Hem vreest. 

 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. 

 

Allen: 

Dit zijn de heiligen die voor het verbond van God hun leven hebben 

gegeven  en hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het 

Lam. 

 

 

 

Schriftlezing: Openbaring 7,13-15 

 

Een van de oudsten richtte zich tot mij en zei: “Wie zijn dat in die 

witte gewaden en waar komen zij vandaan?” Ik antwoordde hem: 

“Heer, dat weet gij.” Toen zei hij: “Dat zijn degenen die komen uit de 

grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed 

van het Lam. Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen Hem 

dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon gezeten is zal zijn 

tent over hen uitspreiden. 

 

Kort moment stilte 
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Korte beurtzang 

 

Celebrant: Weest blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. 

Allen: Weest blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. 

Celebrant: Jubelt, oprechten van hart 

Allen:  En verheugt u, gij vromen. 

Celebrant: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Allen: Weest blij in de Heer en verheugt u, gij vromen. 

 

 

Lofzang van Maria 

Deze lofzang wordt staande gezongen  

afwisselend koor – allen 

 

Celebrant: 

Zijn barmhartigheid indachtig, heeft de Heer zijn eenvoudige 

dienaars verheven en opgenomen in de eeuwige woning. 

 

Magnificat  

anima mea Dominum  

 Et exsultavit spiritus meus  

in Deo salutari meo.  

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:  

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.   

 Quia fecit mihi magna qui potens est,  

et sanctum nomen eius.  

Et misericordia eius a progenie in progenies  

timentibus eum.  

 Fecit potentiam in bracchio suo,  

dispersit superbos mente cordis sui.  

Deposuit potentes de sede  

et exaltavit humiles.  

 Esurientes implevit bonis  

et divites dimisit inanes.  

Suscepit Israel puerum suum  

recordatus misericordiæ suæ,  
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 Sicut locutus est ad patres nostros, 

Abraham et semini eius in sæcula.  

Gloria Patri, et Filio,   

et Spiritui Sancto. 

 Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 

et in saecula saeculorum. Amen. 

 

Allen: 

Zijn barmhartigheid indachtig, heeft de Heer zijn eenvoudige 

dienaars verheven en opgenomen in de eeuwige woning. 

 

 

Vertaling: 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 

de Machtige, groot is Zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen, 

voor ieder die Hem erkent. 

Hij doet zich gelden met krachtige arm, 

Vermetelen drijft Hij uiteen; 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 

Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien, 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 

Maar rijken gaan heen met ledige handen. 

Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan, 

Zijn milde erbarming indachtig; 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 

Voor Abraham en Zijn geslacht voor altijd. 

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.  
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Gebed des Heren 

 

 

Gebed 

 

Celebrant: 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 en 

de heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der 

eeuwen. 

 

Allen: Amen. 

 

 

Intermezzo 

Tijdens het intermezzo zal worden gecollecteerd  

ter bestrijding van de onkosten van deze bedevaartdag. 

 

 

 

 

QR-code voor collectes  

t.b.v. de Bedevaartskerk  

HH. Martelaren van Gorkum – Brielle. 
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Sacramentsprocessie 
en Pelgrimszegen 
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Uitstelling van het Allerheiligste 

 

 

Gezang: Adoro te devote 

 

Adoro te devote, latens Deitas,  

quae sub his figuris vere latitas;  

Tibi se cor meum totum subiicit,  

quia te contemplans, totum deficit.  

 

Visus, tactus, gustus in te fallitur,  

sed auditu solo tuto creditur;  

credo quidquid dixit Dei Filius,  

nil hoc verbo veritatis verius.  

 

Iesu, quem velatum nunc aspicio,  

oro, fiat illud, quod tam sitio,  

ut te revelata cernens facie,  

visu sim beatus tuae gloriae. Amen.  

 

Vertaling:  

 

Ik aanbid U eerbiedig, verborgen God, die waarlijk schuil gaat 

onder deze gedaanten; aan U onderwerpt zich mijn hart geheel; 

want als het U beschouwt, gaat het geheel in U op. 

 

Gezicht, gevoel en smaak schieten hier te kort; op het gehoor alleen 

steunt het geloof veilig. Ik geloof, wat de Zoon van God gezegd 

heeft; niets is er meer waar dan dit woord der waarheid. 

 

Jezus, die ik nu slechts omsluierd aanschouw, wil toch mijn vurig 

verlangen vervullen; geef, dat ik U eens ontsluierd mag zien, en in 

het schouwen van uw glorie mijn zaligheid vinde. Amen. 

 

 

Moment van aanbidding in stilte 
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Processie naar het martelveld 

 

Op een teken stellen de vaandeldragers en de dragers van de schrijn 

zich links op. 

 

Voor het opstellen van de processie (rechts) gelieve u de 

aanwijzingen te volgen. De pelgrims sluiten aan achter het 

processiekruis te beginnen met de voorste banken 

 

Bij het aankomen op het einde van de ommegang stellen de pelgrims 

zich aan weerszijde op, zodat de relieken en de vaandels 

en het Allerheiligst Sacrament tussen hen door gedragen kunnen 

worden, waarna de pelgrims zich weer aansluiten en verzamelen in 

de ommegang rondom het monument op het martelveld.  

 

 

Liederen tijdens de processie 

 

Ave Verum Corpus 

 

Ave verum corpus, natum 

de Maria Virgine, 

Vere passum, immolatum 

In cruce pro homine, 

Cuius latus perforatum 

Fluxit aqua et sanguine, 

Esto nobis praegustatum 

In mortis examine. 

O Iesu dulcis,  

O Iesu pie,  

O Iesu, fili Mariae! 

 

Gegroet waarachtig lichaam 

geboren uit de Maagd Maria 

dat werkelijk heeft geleden 

en voor de mens geofferd is aan het 

kruis. Uit wiens doorboorde zijde 

water met bloed vloeide. 

Wees voor ons een voorsmaak 

tijdens de beproeving van de dood. 

O Jezus zoet,  

O Jezus getrouw,  

O Jezus, Zoon van Maria. 
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Looft uwe God  

 

Looft uwe God alle tongen en talen! 

‘t Ene geslacht moet aan ‘t ander herhalen: 

Christus, de Redder, die ‘t won van de dood,  

blijft onder ons in de schaduw van brood. 

Alleluia, God is groot. Alleluia, God is groot. 

 

Roemt uw Verlosser, alom in de landen  

biedt Hij de Vader zijn kruisofferande, 

‘t hoogheilig offer van lichaam en bloed  

dat alle schuld van de mensen voldoet. 

Alleluia, God is goed. Alleluia, God is goed. 

 

Nadert uw Heiland en komt voor Hem knielen,  

vorsten en volken, gezegende zielen; 

komt, want dit manna biedt hulp in de nood,  

sterkt’ in de strijd en behoud in de dood. 

Alleluia, God is groot. Alleluia, God is groot. 

 

 

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God 

 

Refrein: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

 

Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht: 

laat ons juichen en blij zijn in Hem! 

Laat ons oprecht beminnen de God die leeft, 

en van harte goed zijn met elkaar. Refrein 

 

Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn 

zorgen dat er geen verdeeldheid heerst! 

Geen wrok meer, geen onenigheid, 

moge Christus in ons midden zijn. Refrein 
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O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid 

met uw heiligen die bij U zijn! 

Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat 

en duren tot in eeuwigheid. Refrein 

 

 

Knielt christenschaar 

 

Knielt christenschaar voor ‘t zoenaltaar, uw God rust daar 

Knielt biddend neer en brengt uw Heer, dank lof en eer. 

 

Refrein: Wees gezegend, levend Manna, Christus Jezus. 

Wees, Jezus zoet, van ons gegroet, o Jezus zoet. 

 

Ziet, Jezus zoet, ons hoogste goed met vlees en bloed. 

Wil onder schijn van brood en wijn hier met ons zijn. Refrein 

 

In ied’re nood en bij de dood, sterkt ons dit Brood 

en heelt ons hart hoe ’t ook door smart gebroken werd. Refrein 

 

U, God en Heer, zij immer meer lof, dank en eer:  

Wees Sacrament, geloofd, erkend tot ‘s werelds end. Refrein 

 

 

 

Pange lingua  

 

Pange, lingua gloriosi corporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi rex effundit gentium. 

 

Loof, mijn tong, het glorierijke Lichaam en het kostbaar Bloed van 

de Koning aller volken, dat voor onze schuld voldoet uitgegoten als 

de losprijs. Loof ‘t geheim dat leven doet.  
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Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,  

et in mundo conversatus, sparso verbi semine,  

sui moras incolatus Miro clausit ordine  

 

Hij, die uit de Maagd geboren als een kind van ons geslacht, God 

met ons werd en als zaaier strooide ‘t woord met grote macht, deed 

het wonder aller wond’ren toen zijn loopbaan was volbracht.  

 

In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus,  

observata lege plene cibis in legalibus,  

Cibum turbae duodenae se dat suis manibus. 

 

Op de avond voor zijn lijden ligt Hij met zijn broeders aan en nadat 

met d’oude spijze Mozes’ wetten is voldaan, reikt Hij hun de nieuwe 

schotel, biedt zichzelf als spijze aan.  

 

Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:  

fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,  

ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit  

 

’t Vleesgeworden Woord des Vaders spreekt een woord en brood 

wordt vlees, Christus’ Bloed bevat de beker; eet en drinkt, wees 

zonder vrees! Schenk uw zinnen geen vertrouwen slechts geloof 

versterk’ uw geest! 
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PELGRIMSZEGEN 

 

Celebrant: God heeft aan ons, pelgrims, een bijzondere tijd van 

genade verleend. Wij zijn immers vol geloof naar deze 

heilige plaats gegaan en wij komen samen met de diepe 

bekommernis om ons hart te vernieuwen.  

Het heiligdom dat wij hebben bezocht is een teken van 

het huis van God, dat niet met mensenhanden is 

vervaardigd, namelijk het Lichaam van Christus, 

waarvan wij de levende en uitgekozen bouwstenen zijn. 

Op Hem, de hoeksteen, zijn wij gebouwd. 

Nu wij naar huis terugkeren, willen wij onze roeping 

beleven, waardoor wij waarachtig zijn een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie 

en Gods eigen volk om de weldaden te verkondigen van 

Hem, die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn 

wonderbaar licht. 

 

Richten wij ons gebed tot de Heer van hemel en aarde, 

die heeft gewild dat de godheid in heel haar volheid zou 

wonen in de menselijke natuur van Christus. Zeggen wij: 

 

Allen: Heer, zie naar ons vanuit uw heiligdom en zegen uw volk. 

 

Celebrant: Heilige Vader, U hebt gewild dat in de uittocht van Pasen 

op mysterievolle wijze de weg ten heil werd afgebeeld, 

die door uw volk afgelegd moet worden; -  

geef, dat wij op de wegen, die wij gaan ons graag en van 

ganser harte richten op U. 

 

Allen: Heer, zie naar ons vanuit uw heiligdom en zegen uw volk. 

 

Celebrant: U hebt uw kerk in de wereld geplaatst als het heiligdom, 

vanwaar voor allen het ware licht zou schitteren; -  

laat vele volkeren van alle kanten naar haar toestromen 

en haar paden bewandelen. 
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Allen: Heer, zie naar ons vanuit uw heiligdom en zegen uw volk 

 

Celebrant: Van Godswege hebt U verzekerd, dat wij hier geen vaste 

woonplaats kunnen hebben, -  

geef dat wij vol vertrouwen op weg gaan naar onze 

toekomstige verblijfplaats.  

 

Allen: Heer, zie naar ons vanuit uw heiligdom en zegen uw volk 

 

Celebrant: U leert ons op onze levensweg de tekenen onderscheiden 

van uw aanwezigheid; -  

geef dat ook wij uw Zoon als metgezel op onze weg 

hebben en als disgenoot bij het breken van het brood. 

 

Allen: Heer, zie naar ons vanuit uw heiligdom en zegen uw volk 

 

Celebrant: Gezegend zijt Gij, God, Vader van onze Heer Jezus 

Christus. Uit alle volkeren hebt U een toegewijd volk 

gekozen, vol ijver voor alle goeds. Aan ons, broeders en 

zusters, hebt U het licht in de ogen geschonken, onze 

harten hebt U brandend gemaakt, zodat wij niet van U 

wijken en U bereidwillig dienen.  

Wij bidden U: zegen ons overvloedig, zodat wij vol 

vreugde naar huis terugkeren en getuigenis afleggen van 

uw wondere werken en daarvan ook in onze daden 

getuigen. Christus, onze Heer. 

 

Allen:  Amen. 

 

 

 

Tantum ergo  

 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui  

et antiquum documentum novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum sensuum defectui  
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Eren wij dan diepgebogen, dit zo heilig Sacrament, 

de oude schaduw is vervlogen, voor dit nieuwe testament. 

Wat de zinnen niet vermogen, worde door het geloof gekend. 

 

Genitori Genitoque laus et jubilatio:  

salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio:  

procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen  

 

Ere zij aan God de Vader, en dat elke tong belijd,  

dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft, en regeert in heerlijkheid.  

Lof ook aan de Geest: hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen 

 

 

Celebrant: Panem de caelo praestitisti eis.  

Brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven. 

 

Allen: Omne delectamentum in se habentem.  

Dat alle zoetheid in zich bevat. 

 

Celebrant: Oremus: 

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili,  

passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus,  

ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, 

ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus.  

Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 

 

Allen:  Amen. 

 

 Vertaling 

Laat ons bidden: God, die ons in dit wonderbaar 

Sacrament de gedachtenis van Uw lijden hebt 

nagelaten, verleen ons, bidden wij U, de heilige 

geheimen van Uw Lichaam en Bloed zó te vereren, dat 

wij de vrucht van Uw verlossing voortdurend ontwaren: 

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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Zegen met het Allerheiligste 

 

Zending 

 

Celebrant: Gaat nu van hier weg, terug naar huis. Moge het u 

gegeven zijn om bij thuiskomst de ervaringen van deze 

dag te delen met degenen die u dierbaar zijn en allen die 

u de komende tijd zult ontmoeten. Brengt dank aan de 

Heer en wees anderen nabij zoals Hij ook u, op deze 

dag, bijzonder nabij is geweest. Loven wij de Heer! 

Allen: Wij danken God. 

 

 

Het Allerheiligste wordt teruggebracht naar de kerk  

 

 

Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 

 

Dankt, dankt nu allen God,  

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet hier en in alle landen. 

Die ons van kindsbeen aan,  

ja, van de moederschoot 

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 

Die uit genade ons behoudt te allen tijd 

Is hier en overal een helper die bevrijd.  

 

Lof eer en prijs zij God,  

die troont in ‘t licht daarboven 

Hem Vader, Zoon en Geest  

moet heel de schepping loven.  

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,  

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


