Chrismamis
EUCHARISTIEVIERING
met de zegening van de Oliën voor de geloofsleerlingen
en voor de zieken en de wijding van het Chrisma

door Mgr. dr. J.H.J. van den Hende
op woensdag 9 september 2020
in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal

Jaar van het Woord van God

H. Olie voor de zieken
Wanneer iemand ernstig ziek is of door ouderdom zeer verzwakt, kan hij of
zij het sacrament van de zieken ontvangen. Vroeger heette dat het heilig
Oliesel, naar de olie die erbij gebruikt wordt. De betekenis van dit
sacrament is gelegen in de kracht die de zieke wordt gegeven door het
vertrouwen op Gods liefdevolle barmhartigheid. Het verleent bevrijding
van zonden, heil en verlichting. De H. Olie voor de zieken bestaat uit zuivere
olijfolie, gezegend door de bisschop.
H. Olie voor de geloofsleerlingen
De H. Olie voor de geloofsleerlingen wordt gebruikt bij de zalving die deze
mensen ontvangen op hun weg naar het doopsel. Men kan deze zalving
opnemen in de voorbereidende riten van het doopsel. De zalving met H.
Olie voor de geloofsleerlingen vindt plaats op de borst, terwijl bij de
kinderdoop de zalving met chrisma plaatsvindt op de kruin. De H. Olie voor
de geloofsleerlingen bestaat ook uit zuivere olijfolie die door de bisschop is
gezegend.
H. Chrisma
De belangrijkste olie is het heilig Chrisma. Dit wordt gebruikt bij het
doopsel, het vormsel, de priester- en bisschopswijding en de wijding van
bijzondere liturgische voorwerpen, zoals het altaar, de apostelkruisjes op
de kerkmuren bij gelegenheid van de kerkwijding. De zalving met Chrisma
maakt ons tot dragers van de naam 'christen'. Zo worden wij volgelingen
van de Gezalfde bij uitstek, die tot vervulling bracht wat de priesters, de
koningen en profeten van het oude verbond als hun opdracht zagen. Om
chrisma te bereiden wordt aan zuivere olijfolie een geurende balsem
toegevoegd. Aan dit mengsel wordt de volgende eigenschap toegekend:
sterk persoonlijk beschermende en essentiële olie. Alleen de bisschop kan
het Chrisma wijden.

Voorafgaand aan de Chrismamis is het tussen 18.30-19.15 uur mogelijk om
het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (in de Dagkapel)
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OPENINGSRITEN

Koorzang Hoort hoe God
1.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

3.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

10.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.

12.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

13.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

allen gaan staan
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Kruisteken en 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 ter inleiding
Door vicaris generaal Van Deelen
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allen gaan zitten

allen gaan staan

Boeteact

Bisschop: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij
ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen
vieren.
Bisschop: Gij die ons de liefde hebt geopenbaard die nimmer vergaat:
Allen:

Heer, ontferm U over ons.

Bisschop: Gij die genezingen hebt verricht
en het Schriftwoord in vervulling deedt gaan:
Allen:

Christus, ontferm U over ons.

Bisschop: Gij die gezonden zijt tot heil van alle mensen:
Allen:

Heer, ontferm U over ons.

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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Koorzang Eer aan God

Christoffelmis

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.
Bij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Bij 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.

Gebed
Bisschop:

Allen:
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allen staan

Laat ons bidden.
God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon gezalfd met de heilige
Geest en aangesteld tot Christus en Heer. Verleen genadig
dat wij, die in zijn heiliging mogen delen, in deze wereld
getuigen van zijn verlossing. Door onze Heer Jezus
Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid
van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

LITURGIE VAN HET WOORD

allen gaan zitten

Lecture
du livre du prophète Isaïe
(61, 1-3a.6a.8b-9)

Eerste lezing (Frans)
uit de profeet Jesaja
(61, 1-3a, 6a, 8b-9)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur
moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction.
Il m’a envoyé annoncer la bonne
nouvelle aux humbles, guérir ceux
qui ont le cœur brisé, proclamer
aux captifs leur délivrance, aux
prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur, et un jour
de vengeance pour notre Dieu,
consoler tous ceux qui sont en
deuil, ceux qui sont en deuil dans
Sion, mettre le diadème sur leur
tête au lieu de la cendre, l’huile de
joie au lieu du deuil, un habit de
fête au lieu d’un esprit abattu.
Vous serez appelés « Prêtres du
Seigneur » ; on vous dira
« Servants de notre Dieu ».
Loyalement, je vous donnerai la
récompense, je conclurai avec vous
une alliance éternelle.
Vos descendants seront connus
parmi les nations, et votre postérité,
au milieu des peuples.
Qui les verra pourra reconnaître la
descendance bénie du Seigneur.

De geest van de Heer God rust op
mij; Hij heeft mij gezalfd om aan
de armen de blijde boodschap te
brengen. Hij heeft mij gezonden
om te genezen allen wier hart
gebroken is, om de gevangenen
vrijlating te melden, aan wie
opgesloten zijn vrijheid; om aan te
kondigen het genadejaar van de
Heer, en de dag der wraak van
onze God, om alle bedroefden op
te beuren, om aan Sions
treurenden in plaats van rouw een
diadeem te geven en op te zetten,
feestolie te schenken in plaats van
geweeklaag, een feestelijk gewaad
in plaats van neerslachtigheid.
Maar gij zult heten: Priesters des
Heren; men zal u noemen:
Dienaars van onze God. Daarom
zal Ik, God, u uw rechtmatig loon
geven en een eeuwig verbond met
u sluiten.
Uw nageslacht zal bekend zijn bij
de volken, uw nakomelingen bij
alle naties. En allen die hen zien
zullen weten dat zij het geslacht
zijn dat de Heer gezegend heeft.

Lector:
Allen:

Woord van de Heer.
Wij danken God.
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Koorzang Antwoordpsalm 89, 21-22, 25 & 27
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
Als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
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Lesung
aus der Offenbarung
des Johannes
(1, 5-8)

Tweede Lezing (Duits) uit de
Openbaring van de heilige
apostel Johannes
(1, 5-8)

Jesus Christus ist der treue
Zeuge, der Erstgeborene
der Toten, der Herrscher
über die Könige der Erde.
Er liebt uns und hat uns
von unseren Sünden erlöst
durch sein Blut;
er hat uns zu Königen gemacht
und zu Priestern vor Gott,
seinem Vater.
Ihm sei die Herrlichkeit und die
Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Siehe, er kommt mit den Wolken,
und jedes Auge wird ihn sehen,
auch alle,
die ihn durchbohrt haben;
und alle Völker der Erde
werden seinetwegen jammern
und klagen. Ja, amen.
Ich bin das Alpha und das
Omega, spricht Gott, der Herr,
der ist und der war und der
kommt, der Herrscher über die
ganze Schöpfung.

Jezus Christus is de getrouwe
getuige, de eerstgeborene
van de doden en de vorst
van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft en die
ons van de zonden heeft verlost
door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een
koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,
Hem zij de heerlijkheid en de
macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen. Zie, Hij komt met de
wolken en elk oog zal Hem
aanschouwen, ook zij
die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde
zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen,
‘Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer
– de Albeheerser.’

Lector:
Allen:

Woord van de Heer.
Wij danken God.
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Vers voor het evangelie
Cantor:
Cantor:
Cantor:
Koor:
Cantor:
Koor:

allen gaan staan

Halleluja.
Koor: Halleluja.
Halleluja.
Koor: Halleluja.
De geest des Heren is over Mij gekomen.
Halleluja, halleluja.
Hij heeft Mij gezonden
om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Evangelie
Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas (Lc. 4, 16-21).
Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging
volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om
voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij
opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des
Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij
gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om
verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van
de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en
ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken. ‘Het Schriftwoord dat gij zojuist
gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.’
Diaken:
Allen:

Homilie
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Woord van de Heer.
Wij danken God.
allen gaan zitten

Hernieuwing van de beloften
van de priesters aan de bisschop
Bisschop: Broeders in het priesterschap. Op deze dag herdenken wij hoe
Christus de apostelen deelachtig maakte aan zijn priesterschap en ook ons
hierin liet delen. Wilt u ten overstaan van uw bisschop en van het volk van
God opnieuw beloven wat u eens heeft uitgesproken?
De priesters antwoorden gezamenlijk: Ja, dat wil ik.
Bisschop: Op de dag van onze priesterwijding hebben wij allen uit liefde
tot Christus en zijn Kerk het ambt van de bediening op ons genomen. Wilt
u deze binding aan de Heer steeds meer beleven en op Hem gelijken door
niet uzelf te zoeken, maar u te blijven inzetten voor datgene waartoe u zich
verbonden heeft?
De priesters: Ja, dat wil ik.
Bisschop: Er wordt van ons gevraagd dat wij betrouwbare beheerders zijn
van Gods geheimen, die ons zijn toevertrouwd in de prediking van het
woord, de eucharistie en de andere liturgische vieringen. Wilt u deze taak
naar het voorbeeld van de Goede Herder onbaatzuchtig, met liefdevolle
toewijding vervullen?
De priesters: Ja, dat wil ik.
Nu wendt de bisschop zich tot het volk en zegt:
En u allen, broeders en zusters, vraag ik: bidt voor uw priesters, dat God
hun overvloedig zijn gaven blijft schenken om hen te bevestigen in de
dienst van de Hogepriester Christus en om u, onder hun leiding, te brengen
tot de bron van het leven.
Allen: Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons.
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Bisschop: Ik vraag u ook voor mij te willen bidden: dat ik het bisschopsambt
naar best vermogen blijf vervullen en mij voortdurend bewust ben dat ik
onder u de plaats mag innemen van Christus, de Hogepriester en de goede
Herder, de Leidsman en Dienaar van allen.
Allen: Heer onze Heer, wij bidden U: verhoor ons.
Bisschop: Moge de Heer, onze God, herders en volk bewaren in zijn liefde
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen: Amen.

DE ZEGENING VAN DE OLIËN
EN DE WIJDING VAN HET CHRISMA

Aanbieding van de oliën

Koorzang Hoe zouden wij geloven, Heer
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1.

Hoe zouden wij geloven, Heer,
als Gij niet wordt gehoord
bij monde van verkondigers
van uw verlossend woord?

2.

Hoe zouden zij verkondigen,
als niet uw Zoon hen zond,
als niet uw Geest bekrachtigde,
de woorden uit hun mond?

3.

Wij hebben door uw predikers
vernomen van uw naam,
die ons met hoop en goede moed
het leven door doet gaan.

allen staan

4.

Wij danken Hem die heeft geplant,
de Heer die wasdom schenkt
en ons, om het geloof verdeeld,
eens weer tezamen brengt.

5.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heil’ge Geest
die ons geloof in leven houdt,
het wankele hart geneest.

De zegening van de olie voor de zieken

allen knielen

Bisschop: God, Vader van alle vertroosting, door uw Zoon hebt Gij de
zieken van hun kwalen willen genezen. Luister naar ons gelovig gebed.
Wij vragen U: zend uw heilige Geest, de Vertrooster, over de olie die als
vrucht van de groene boom heilzaam is voor het lichaam. Bescherm door
uw zegen + naar lichaam en ziel allen die met dit geneesmiddel worden
gezalfd: verdrijf alle pijn, geef nieuwe kracht en schenk ons genezing.
Laat deze olie door U, Heer, gezegend zijn tot ons heil in de naam van
Jezus Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen.
Allen: Amen.

De zegening van de olie voor de geloofsleerlingen
Bisschop: God, Gij zijt onze sterkte, Gij draagt zorg voor uw volk. Van U
ontvangen wij de olie die het symbool is van kracht. Laat dan op deze olie
uw zegen + neerdalen en schenk kracht aan de geloofsleerlingen die
hiermee worden gezalfd. Verleen hun wijsheid en sterkte en laat hen een
dieper inzicht krijgen in de blijde boodschap van uw Gezalfde. Geef hun
de moed om zich in te zetten voor een waarachtig christelijk leven, laat
hen ook, als uw aangenomen kinderen, vreugde beleven om hun
wedergeboorte en om hun leven in uw Kerk. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
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De wijding van het Chrisma
De bisschop vermengt de olijfolie met het reukwerk en bereidt aldus in
stilte het Chrisma.
Bisschop: Broeders en zusters, laat ons bidden tot God, de almachtige
Vader en Hem vragen deze geurige olie te maken tot teken van zijn zegen
en genade. Hij geve dat allen die hiermee gezalfd worden ook innerlijke
zalving van de Geest ontvangen en de genade van de verlossing
verkrijgen.

De bisschop ademt nu over het chrisma en zegt met uitgestrekte handen:
God, alle groei en ontwikkeling vindt zijn oorsprong in U. Met heel uw
Kerk danken wij U voor uw gaven die ons met vreugde vervullen. In den
beginne hebt Gij gesproken en uit de aarde groeiden vruchtbomen die,
ieder naar zijn soort, vrucht droegen: zoals olijven die de olie
voortbrengen voor het heilig chrisma.
In deze olie heeft David, uw profeet, ons het teken doen zien van uw
genade, toen hij zong van de olie der vreugde waarmee het gelaat van de
mens gezalfd wordt. In de olijftak, gedragen door een duif, hebt Gij een
aanduiding gegeven van het beloofde heil, toen na de zondvloed uw vrede
op aarde werd aangekondigd. Dit alles heeft zijn vervulling gevonden in
de volheid der tijden: het water van het doopsel reinigt ons van zonden, de
olie waarmee wij worden gezalfd maakt ons tot mensen die weten wat
blijdschap is en vrede.
Zo is eens, op uw bevel, Aäron gereinigd met water en door zijn broer
Mozes, uw dienaar, met deze geurige olie gezalfd tot priester. Maar dit
teken hebt Gij nog rijker gemaakt toen uw Zoon, onze Heer Jezus Christus,
door Johannes in het water van de Jordaan was gedoopt: want de heilige
Geest daalde als een duif op Hem neer en uw stem getuigde: 'Dit is mijn
Zoon, in wie Ik welbehagen heb'. Zo hebt Gij ons de diepste zin getoond
van het psalmwoord: 'God heeft u gezalfd met de olie der vreugde en u
geplaatst boven de kinderen der mensen'.
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Alle concelebranten strekken nu in stilte de rechterhand, met de handpalm
naar beneden, uit naar het chrisma tot aan het einde van het gebed.
Wij bidden U dan, Heer, en vragen: zegen + deze olie en laat de heiligende
kracht van uw Geest neerdalen om hierin werkzaam te zijn samen met
Christus, uw Gezalfde, aan wie deze olie de naam van 'chrisma' dankt: de
olie waarmee Gij priesters en koningen, profeten en martelaren hebt
gezalfd. Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven voor
allen die door de doop gereinigd worden en tot nieuw leven komen.
Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood en
bederf en laat de gedoopten, als een tempel van uw Geest, vervuld worden
van de geur van een eerzaam leven. Verwezenlijk uw heilsplan dat van
eeuwigheid is vastgesteld, bekleed met onsterfelijkheid allen die Gij (bij
het doopsel) tot koning, priester en profeet gezalfd hebt. Laat deze olie
voor ieder die herboren is uit water en heilige Geest een heilzaam chrisma
zijn: begin van eeuwig leven en onderpand van de beloofde heerlijkheid.
Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.

Koorzang Psalm 45, 8; Jes. 42,1,6a-b

allen gaan zitten

Koor:

God, uw God, heeft u gezalfd met olie der vreugde.

Cantor:

Dit is mijn Uitverkorene in Wie Ik welbehagen heb.
Mijn Geest stort Ik over Hem uit
God, uw God, heeft u gezalfd met olie der vreugde.

Koor:
Cantor:
Koor:
Cantor:
Koor:

Ik heb U in mijn ontferming geroepen, U gesteld tot
Verbond met het volk en tot Licht voor de naties
God, uw God, heeft u gezalfd met olie der vreugde.
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
God, uw God, heeft u gezalfd met olie der vreugde.
15

DE EUCHARISTISCHE LITURGIE

Toelichting op de collecte

Toelichting op de wijze van communiceren

Aanbrengen van de gaven

Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis
allen gaan staan

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 vragen U: laat de kracht van dit offer ons reinigen
van oude smetten en leiden tot levensvernieuwing en tot heil.
Door Christus, onze Heer.
Allen:
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Amen.

Het eucharistisch gebed
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:
Bisschop:
Allen:

allen staan

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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. Gij hebt uw eniggeboren Zoon gezalfd met de heilige Geest en
Hem aangesteld tot hogepriester van het nieuwe, altijddurende Verbond.
Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw Gezalfde altijd voortleeft in
uw Kerk.
Het volk van de verlosten maakt Hij tot een koninkrijk van priesters en
uit liefde tot zijn broeders kiest Hij mensen uit hun midden, die door
handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. Zij maken in
zijn naam het offer van de verlossing weer tot werkelijkheid en richten
voor uw kinderen het paasmaal aan. Zij gaan uw volk voor in liefde,
voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten.
Zij zullen hun leven geven voor U en voor hun broeders en steeds meer
op Christus zelf gaan gelijken. Zij zullen voor U getuigen van hun
onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom verkondigen,
met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en zingen vol
vreugde:
Koorzang: Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.

Christoffelmis
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Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,
de naam des Heren.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.
allen knielen
Bisschop:
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.

Bisschop 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.
Bisschop: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen:
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Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Bisschop 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.
Een der concelebranten:
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, met de heilige Jozef, haar
bruidegom; samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige
Laurentius, Elisabeth, de martelaren van Gorcum, Jeroen van
Noordwijk, Liduina van Schiedam, en met allen die in uw heerlijkheid
zijn en daar voor ons bidden.
Een der concelebranten:
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.
Een der concelebranten:
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.
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Een der concelebranten:
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.
Bisschop en
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam
concelebranten: geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 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:
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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.

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.

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

Lam Gods
Bisschop: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:

Ontferm U over ons.

Bisschop: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:

Ontferm U over ons.

Bisschop: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:

Geef ons de vrede.

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.

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.

22

Koorzang tijdens de communie
C. Saint-Saëns

Koorzang Ave verum
Ave verum Corpus natum
de Maria Virgine:
Vere passum, immolatum
in Cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
Esto nobis praegustatum
mortis in examine.
O Iesu dulcis! O Iesu pie!
O Iesu fili Mariae

Wees gegroet, waarachtig Lichaam,
geboren uit de Maagd Maria.
Dat waarlijk geleden heeft,
geofferd is op het Kruis voor de mens;
Uit wiens doorboorde zijde
water en bloed vloeide;
Wees ons een voorsmaak
als de dood nadert.
O Jesus zoet! O Jesus goed!
O Jesus, Zoon van Maria.

Koorzang God so loved the world
God so loved the world,
God so loved the world,
that He gave
His only begotten Son,
That who so believeth,
believeth in Him
should not perish,
should not perish,
but have everlasting life.
For God sent not His Son
into the world
to condemn the world,
For God sent not His Son
into the world
to condemn the world;
but that the world
through Him might be saved.

J. Stainer (1840-1901),
uit "The Crucifixion

God hield zoveel van de wereld,
God hield zoveel van de wereld,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon
opofferde
opdat eenieder
die in Hem gelooft
niet zal vergaan,
niet zal vergaan,
maar zal leven in eeuwigheid.
Want God zond niet zijn Zoon
naar de aarde
om de wereld te veroordelen.
Want God zond niet zijn Zoon
naar de aarde
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem
de wereld te redden.
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allen gaan staan

Gebed

Bisschop: Laat ons bidden.
Almachtige God, nu wij gesterkt zijn door uw sacrament,
vragen wij U ootmoedig dat de geest van uw Zoon in ons
nooit verzwakt, maar verkwikkend blijft als een goede geur.
Door Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

Mededelingen
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allen gaan zitten

SLOTRITEN
Zegen en wegzending

allen gaan staan

Bisschop: De Heer zij met U.
Allen:

En met uw geest.

Bisschop: God, zie vol liefde naar uw volk, voor wie onze Heer Jezus
Christus zich zonder aarzelen heeft overgeleverd aan zijn
vijanden.
Moge het, gelouterd en getroost, voortgang maken op de weg
naar het toekomstige geluk.
Allen:

Amen.

Bisschop: God, laat ons de vruchten plukken van het sacrament van het
paasfeest en verlangend uitzien naar het komende geluk;
help ons trouw te blijven aan de genade van het doopsel om
langs deze weg het eeuwig leven binnen te gaan.
Allen:

Amen.

Bisschop: God, laat ons uw grote barmhartigheid ondervinden; schenk
ons de rijkdom van uw genade en bevrijd ons van zorgen,
opdat wij vervuld blijven van vreugde en dankbaarheid.
Allen:

Amen.

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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Koorzang Lied van het geloof
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1.

Wie is die God die eeuwig leeft
en al wat is geschapen heeft,
die oerbegin en einde is,
de zin van de geschiedenis.

2.

De Vader die de wereld schiep,
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan
en breng Hem dank voor mijn bestaan.

3.

Wie is dat ene mensenkind
dat anderen zo heeft bemind
dat Hij zich aan een kruis liet slaan,
ons nog doet vragen naar zijn naam?

4.

De Zoon die ons geboren is,
het licht in onze duisternis:
voor kleine mensen, diep in nood
een hoopvol woord tot in de dood.

5.

Wie zingt in ons dat ene lied:
het leven doet de dood teniet?
verlangen dat maar niet verslijt,
een ademtocht van eeuwigheid?

6.

De Geest die ons de ruimte geeft,
de levenskracht die ons beweegt:
de liefde krijgt de overhand
en aarde wordt tot vruchtbaar land.
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Help mee
en steun de livestream

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, was het langere tijd niet mogelijk om samen de eucharistie te vieren.
Via livestreaming konden gelovigen toch meevieren.
In de kathedraal is nu een vaste opstelling voor livestreaming ingericht.
Zo kan, nu het kerkelijk leven op anderhalve meter is hervat, de
eucharistie blijvend worden uitgezonden via internet.
Dit is een uitkomst voor mensen met een kwetsbare gezondheid, voor wie
de gang naar de kerk nog steeds een opgave is. Bovendien geeft het
missionaire kansen, omdat via de livestream mensen ook kennis kunnen
maken met de rijkdom van de katholieke liturgie.

Help mee
en steun dit diaconale en missionaire initiatief met uw gift
Uw gift is zeer welkom op
IBAN NL30 INGB 0000 4643 04
tnv Bisdom Rotterdam
onder vermelding van 'livestream'.
Of gebruik de QR-code!

