
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoofdcelebrant en  

bedienaar van de wijding 

Mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam 

Concelebranten Mgr. A.H. van Luyn sdb, em. bisschop van Rotterdam 

Mgr. A.J. van Deelen, vicaris generaal 

W.P.L. Broeders 

M.P.J. Hagen 

Th.A.H. van Klaveren 

en andere priesters 

 

Diakens M.J.J.M. Kerklaan 

P.M. Winnubst 

 

Lectoren Mw N.C.M Roggo - van Luijn 

S.B. Roggo 

 

Cantor Mw A.M.C.B. de Jong 

 

Koor 

 

Kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij  

o.l.v. M.A. Schaap 

 

Organist A. de Kort 

 

 

Voorafgaand aan de viering is het tussen 10.00-10.45 uur mogelijk om het 

sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (dagkapel links voorin de kerk). 

 

 

Voor enkele woorden van toelichting bij deze bijzondere plechtigheid: 

zie achterin het boekje. 
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OPENINGSRITEN 

 

 

  allen gaan staan 

Intredezang 

 

 
 

 2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

 3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

 4. Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

 

 5. Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 
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 6. Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

 

 

Begroeting 

  allen staan 

Bisschop In de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

 

 
 

Bisschop: Vrede zij u. 

 

 
 

 

 

 

Woord van welkom 

Vicaris generaal Mgr. A.J. van Deelen  

 

allen gaan zitten 
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Boeteact 

 

allen gaan staan 

Bisschop: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons 

tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 

 

Bisschop: Gij die niet gekomen zijt om gediend te worden, 

maar om te dienen en uw leven te geven. 

 

 

Allen: 

 
 

Bisschop: Gij die ons hebt bemind 

en U voor ons hebt overgeleverd. 

 

 

Allen: 

 
 

Bisschop: Gij die het Koninkrijk der hemelen ontsluit 

voor wie de wil van de Vader volbrengen. 

 

 

Allen: 

 
 

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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Eer aan God 
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Gebed 

 

 

Bisschop: Heer onze God, 

Gij die bij het bestuur van uw volk 

gebruik maakt van het dienstwerk van de priesters  

en die deze diaken van uw Kerk heden wilt uitverkiezen 

voor het ambt van het priesterschap, 

schenk hem dienstbaarheid en volharding 

in het volbrengen van uw wil, 

zodat hij door zijn dienstwerk en zijn leven 

U mag verheerlijken in Christus. 

Die met U leeft en heerst  

in de eenheid van de heilige Geest,  

God, door alle eeuwen der eeuwen. 

 

Allen: Amen. 
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LITURGIE VAN HET WOORD 

 

 

allen gaan zitten 

 

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja (Jes. 61, 1-3a) 

 

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 hun vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn 

hun vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer, en de dag der 

vergelding 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.  

 

Lector: Woord van de Heer. 

Allen:   Wij danken God. 

 

 

 

Antwoordpsalm 89 (Ps 89, 21-22. 25. 27) 

 

 
 

 1. 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. Refrein. 

 

 2. 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. Refrein. 
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Reading from the First Letter  

of Saint Peter (1 Peter 4, 7b-11).  

 

Beloved: 

Be serious and sober for prayers. 

Above all, let your love  

for one another be intense,  

because love covers  

a multitude of sins. 

Be hospitable to one another  

without complaining. 

As each one has received a gift,  

use it to serve one another  

as good stewards  

of God’s varied grace. 

Whoever preaches, let it be  

with the words of God; 

whoever serves, let it be with the 

strength that God supplies, 

so that in all things  

God may be glorified  

through Jesus Christ, 

to whom belong glory  

and dominion forever and ever.  

Amen. 

 

Tweede lezing uit de Eerste Brief van de 

apostel Petrus (1 Petr. 4,7b-11) 

 

Dierbaren, 

Weest bezonnen en nuchter  

opdat gij kunt bidden.  

Beoefent vooral de onderlinge liefde  

met volharding want de liefde  

bedekt tal van zonden. 

Betoont elkander gastvrijheid  

zonder morren. 

Dient elkaar als goede beheerders  

van Gods veelsoortige genade,  

met de gaven zoals ieder  

die heeft ontvangen. 

Wie spreekt moet beseffen  

dat hij Gods woorden spreekt. 

Wie een dienst verricht moet weten  

dat God het is die hem kracht verleent. 

Dan zal God in alles worden verheerlijkt 

door Jezus Christus, 

aan wie de heerlijkheid is 

en de macht  

in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

Lector: Woord van de Heer. 

Allen:   Wij danken God. 
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Alleluia 

 

allen gaan staan 

 
 

Cantor: Ik heb u uitgekozen 

en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan 

en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. 

 

 
 

 

 
Evangelie 

 

Diaken: De Heer zij met u. 

Allen: En met uw geest. 

Diaken: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

 volgens Matteüs (Mt. 20, 25b-28) 

Allen: Lof zij U, Christus. 

 

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: "Gij weet dat de heersers der volkeren 

hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht 

over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet 

dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen, 

zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen." 

 

Diaken: Woord van de Heer. 

Allen:   Wij danken God. 
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DE WIJDING 

 

 

De uitverkiezing van de kandidaat  

 

allen gaan zitten 

 

Diaken: Laat de wijdeling voor het priesterschap naar voren komen:  

Adrianus Herman van Luijn. 

 

Ad: Ja, hier ben ik. 

 

Rector: Hoogeerwaarde vader, onze heilige moeder, de Kerk, verzoekt u onze 

broeder hier te wijden voor de zware taak van het priesterschap. 

 

Bisschop: Weet u of hij dit waardig is? 

 

Korte verklaring van de rector die eindigt met: 

 Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel 

van de verantwoordelijken verklaar ik dat Ad van Luijn waardig 

bevonden is. 

 

Bisschop: Met de hulp van de Heer onze God en van Jezus Christus, onze 

Heiland, kiezen wij onze broeder hier uit voor de orde van het 

priesterschap. 

 

Acclamatie 
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Homilie 

door de bisschop 

 

 

De belofte van de uitverkorene  

 

Bisschop: Dierbare zoon, voordat u toetreedt tot de orde van het 

priesterschap, behoort u ten overstaan van het volk openlijk uw 

voornemen uit te spreken om dit ambt op u te nemen. 

 

Wilt u onophoudelijk het ambt van het priesterschap in de graad 

van het presbyteraat vervullen als rechtschapen medewerker van 

de orde der bisschoppen door de kudde van de Heer te weiden 

onder leiding van de heilige Geest? 

 

Uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u in de prediking van het evangelie en de uitleg van het 

katholieke geloof het dienstwerk van de verkondiging van het 

woord waardig en met wijsheid vervullen? 

 

Uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u de geheimen van Christus tot lof van God en heiliging 

van het christenvolk met toewijding en trouw vieren volgens de 

overlevering van de Kerk, vooral in het offer van de eucharistie 

en in het sacrament van de verzoening? 

 

Uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u samen met ons Gods barmhartigheid afsmeken voor het 

volk dat u is toevertrouwd, door onophoudelijk gevolg te geven 

aan het gebod van de Heer om te bidden? 

 

Uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u zich van dag tot dag sterker binden aan Christus, de 

Hogepriester, die zichzelf voor ons als een zuivere offergave 

aan de Vader heeft aangeboden, en met Hem uzelf toewijden 

aan God tot heil van de mensen? 
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Uitverkorene: Ja, dat wil ik met de hulp van God. 

 

 Vervolgens gaat de uitverkorene naar de bisschop en, voor hem 

geknield, legt hij zijn gevouwen handen in die van de bisschop. 

 

Bisschop: Belooft u mij en mijn opvolgers eerbied en 

gehoorzaamheid? 

 

Uitverkorene: Ja, dat beloof ik. 

 

Bisschop: Moge God, die het goede werk in u is begonnen,  

het zelf tot voltooiing brengen. 

 

 

Het smeekgebed van de litanie 

 

allen gaan staan 

Bisschop: Dierbaren, laat ons bidden tot God, de almachtige Vader, dat Hij 

zijn hemelse gaven in overvloed schenkt aan zijn dienaar hier, 

die Hij tot het ambt van het priesterschap heeft uitverkoren. 

 

Diaken: Laten wij neerknielen. 

 

 

 
 
Heilige Michaël,        

Heilige engelen van God,  

Heilige Johannes de Doper,  

Heilige Jozef,  

Heilige Petrus en Paulus,  

Heilige Andreas, 

Allen: Bid voor ons 
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Heilige Johannes,  

Heilige Maria Magdalena,  

Heilige Stefanus,  

Heilige Ignatius van Antiochië,  

Heilige Laurentius,  

Heilige Vincentius,  

Heilige Bonifatius,  

Heilige martelaren van Gorcum,  

Heilige Titus Brandsma, 

Heilige Perpetua en Felicitas,  

Heilige Agatha, 

Heilige Lucia, 

Heilige Agnes, 

Heilige Cecilia, 

Heilige Anastasia, 

Heilige Catharina van Alexandrië,  

Heilige Teresia Benedicta van het Kruis,  

Heilige Gregorius,  

Heilige Augustinus,  

Heilige Athanasius,  

Heilige Basilius,  

Heilige Nicolaas van Myra,  

Heilige Efrem,  

Heilige Catharina van Siëna, 

Heilige Birgitta van Zweden, 

Heilige Martinus,  

Heilige Servatius,  

Heilige Willibrordus,  

Heilige Franciscus van Sales  

Heilige Benedictus,  

Heilige Franciscus en Dominicus,  

Heilige Franciscus Xaverius,  

Heilige Ignatius van Loyola,  

Heilige Petrus Canisius,  

Heilige Johannes van het Kruis, 

Heilige Johannes Maria Vianney,  

Heilige Johannes Bosco, 

Heilige Johannes Paulus, 

Heilige Elisabeth van Jeruzalem, 

Allen: Bid voor ons 
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Heilige Monica, 

Heilige Macrina de Jongere, 

Heilige Elisabeth van Thuringen  

Heilige Natalia, 

Heilige Imelda, 

Heilige Teresia van Jezus,  

Heilige Lidwina, 

Heilige Jeanne de Chantal, 

Heilige Bernadette, 

Heilige Theresia van het Kindje Jezus,  

Heilige Teresa van Calcutta,  

Alle heiligen van God, 

 

Allen: Bid voor ons 

 
 

Van alle kwaad, 

Van alle zonde, 

Van de eeuwige dood, 

Door uw menswording, 

Door uw dood en verrijzenis,  

Door de uitstorting van de heilige Geest,  

 

Allen: Verlos ons Heer. 

 

 
 

Dat Gij uw heilige Kerk   

 wilt besturen en bewaren, Allen: Wij bidden U verhoor ons. 

Dat Gij de paus en alle bedienaren van de Kerk  

 in hun heilige verbintenis wilt bewaren, 
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Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen, Allen: Wij bidden U verhoor ons. 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen, 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen en wijden, 

 

Dat Gij velen roept  

 om U in de Kerk van Rotterdam als priester en diaken te dienen, 

Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen, 

Dat Gij aan allen die in droefheid verkeren 

 rijkelijk uw barmhartigheid wilt schenken, 

Dat Gij onszelf in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren, 

Jezus, Zoon van de levende God,  

 

 
  

Bisschop: Heer onze God, wij vragen U, verhoor ons gebed, en stort over uw 

dienaar hier de zegen uit van de heilige Geest en de kracht van de 

priesterlijke genade: opdat Gij hem die wij aan uw goedheid 

toevertrouwen om gewijd te worden steeds met de overvloed van uw 

gunsten begeleidt. 

Door Christus onze Heer. 

 

 
 

Diaken: Staat op. 
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De handoplegging en het wijdingsgebed 

allen gaan staan 

 

De uitverkorene staat op; hij gaat naar de bisschop, die met de mijter op voor zijn 

zetel staat, en knielt voor hem. Zonder iets te zeggen legt de bisschop de handen op 

het hoofd van de uitverkorene.  

 

Nadat de bisschop de handen heeft opgelegd, houden alle priesters die erbij staan 

en die bekleed zijn met een stool, de handen boven het hoofd van de uitverkorene 

zonder iets te zeggen. 

 

Terwijl de uitverkorene geknield is voor de bisschop, zegt de bisschop, nadat hij 

zijn mijter heeft afgedaan, met uitgestrekte handen het wijdingsgebed. 
 

allen blijven staan 

Wees hier aanwezig Heer, heilige Vader, almachtige eeuwige God, schepper van de 

menselijke waardigheid en verdeler van alle genaden, door wie alles groeit, door 

wie alles zijn kracht krijgt. Gij die de bedienaren van Christus, uw Zoon, door de 

kracht van de heilige Geest in verschillende wijdingsgraden aanstelt om een 

priesterlijk volk te vormen. 

 

Reeds in het Eerste Verbond ontstonden bepaalde ambten als voorafbeelding van de 

sacramenten: nadat Gij Mozes en Aäron aan het hoofd van uw volk had gesteld om 

het te leiden en te heiligen, hebt Gij ook mannen uitgekozen van een volgende rang 

en waardigheid om hen in hun werk bij te staan. 

 

Zo hebt Gij in de woestijn zeventig wijze mannen bezield met de geest van Mozes 

en hun hulp stelde hem beter in staat om uw volk te besturen. 

Zo hebt Gij de zonen van Aäron overvloedig laten delen in de volheid van hun 

vader, opdat het aantal priesters volgens de wet voldoende zou zijn voor de offers 

in uw tent, die een voorafschaduwing waren van het toekomstige heil.  

 

Maar tenslotte hebt Gij, heilige Vader, uw Zoon in de wereld gezonden, Jezus, de 

apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.  

 

Door de heilige Geest heeft Hij zichzelf als een smetteloos offer aan U opgedragen, 

zijn apostelen in de waarheid geheiligd en deelgenoot gemaakt aan zijn eigen 

zending; aan hen hebt Gij metgezellen toegevoegd om het heilswerk over heel de 

wereld te verkondigen en te voltrekken. 
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Heer, in onze zwakheid vragen wij ook nu, schenk ons deze helper die wij nodig 

hebben bij de uitoefening van ons apostolisch priesterschap. 

 

Wij bidden U, almachtige Vader, verleen uw dienaar hier de waardigheid van het 

priesterschap; vernieuw in zijn binnenste de Geest van heiligheid, opdat hij het 

ambt op zich neemt dat hij van U, God, ontvangt en dat in rangorde het tweede is, 

en opdat hij door zijn voorbeeldig gedrag de goede levenswandel voorhoudt. 

 

Moge hij een rechtschapen medewerker zijn van onze orde, zodat de woorden van 

het evangelie door zijn verkondiging en door de genade van de heilige Geest vrucht 

dragen in de harten van de mensen en doordringen tot het uiteinde van de aarde. 

 

Moge hij met ons een trouwe uitdeler zijn van uw geheimen zodat uw volk wordt 

vernieuwd door het bad van de wedergeboorte, wordt verkwikt door uw altaar, de 

zondaars worden verzoend en de zieken worden opgericht.  

Moge hij met ons verbonden zijn, Heer, om uw barmhartigheid af te smeken voor 

het volk dat hem is toevertrouwd, en voor heel de wereld.  

 

Moge de menigte van volkeren zo in Christus worden bijeengebracht en worden 

omgevormd tot het ene volk, dat het uwe is en dat zijn voltooiing zal bereiken in 

uw koninkrijk.  

 

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. 

 

Allen: Amen. 
   allen gaan zitten 

 

 

 

 

Bekleding met de stool en het kazuifel 

 

De gewijde gaat staan. Hij wordt bekleed met de stool op de wijze van de priester 

en bekleed met het kazuifel.  
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Omdat Gij ons een herder geeft 

 
 

2. Omdat Gij in ons midden stelt 

een spreker die van U vertelt, 

zij aan uw majesteit en macht 

voor eeuwig lof en eer gebracht. 

3. 

 

Omdat een mens uw woorden spreekt, 

voor ons het brood des levens breekt, 

omdat in hem Gij bij ons zijt 

zij U de lof in eeuwigheid. 

 

 

 

De zalving van de handen en de overhandiging van brood en wijn 

 

De bisschop zalft met het heilig chrisma de handpalmen van de gewijde, die voor 

hem is neergeknield, met de woorden: 

 De Heer Jezus Christus, door de Vader gezalfd 

met de heilige Geest en met kracht, 

beware u om het christenvolk te heiligen 

en het offer aan God op te dragen. 

 

Gelovigen brengen het brood op de pateen en de kelk, waarin wijn en water zijn 

gedaan voor de viering van de mis. Een diaken neemt deze aan en brengt ze naar 

de bisschop, die ze overhandigt aan de gewijde die voor hem is neergeknield, met 

de woorden: 

 Ontvang de offergave van het heilig volk  

om ze aan God op te dragen. 

Wees u bewust van wat u doet,  

leef in overeenstemming met uw bediening  

en maak uw leven gelijkvormig  

aan het kruismysterie van de Heer 
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Bisschop: Vrede zij u. 

 

De gewijde antwoordt: En met uw geest. 

 

Op gelijke wijze kunnen aanwezige priesters met een buiging of accolade 

aanduiden dat de pasgewijde priester met hen in hun orde verbonden is. 

 

 

Waar vriendschap heerst 

 
 

Voorzang: 1. 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. 
 

Voorzang: 2. 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. 
 

Voorzang:  3. 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. 

 

Koorzang Magnificat, H. Andriessen 

 

 

 

DE EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

Offerande  

De collecte is bestemd voor arme gezinnen met kinderen op 

twee scholen in Libanon waarvoor de patriarch van de 

Syrisch-Katholieke Kerk onze hulp heeft gevraagd. 

 

Wilt u digitaal deelnemen aan de collecte? 

Maak gebruik van de QR-code.  
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Koorzang The spirit of the Lord is upon me,  E. Elgar (1857-1934) 

uit "The Apostles" (opus 49, nr.1, tekst Jesaja 61, 1-3a,11) 

 

The Spirit of the Lord is upon me, because 

He hath anointed me to preach the Gospel 

to the poor: He hath sent me to heal the 

broken-hearted, to preach deliverance to the 

captives and recovering of sight to the blind 

–  to preach the acceptable year of the Lord; 

to give unto them that mourn a garland for 

ashes, the oil of joy for mourning, the 

garment of praise for the spirit of heaviness;  

that they might be called the trees of 

righteousness, the planting of the Lord, 

that He might be glorified.  

For as the earth bringeth forth her bud, 

and as the garden that causeth the things 

that are sown in it to spring forth; 

so the Lord God will cause righteousness 

and praise to spring forth 

before all the nations. 

De Geest van God, de Heer, 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 hun vrijlating 

te melden, aan wie opgesloten zijn 

hun vrijheid; om aan te kondigen het 

genadejaar van de Heer, om alle 

bedroefden op te beuren, om aan 

Sions treurenden in plaats van rouw 

een diadeem te geven en op te zetten. 

Want zoals de aarde haar gewassen 

voortbrengt, zoals een tuin het 

gezaaide laat ontkiemen, zo laat 

God, de Heer, gerechtigheid 

ontkiemen en glorie  

voor het oog van alle volken. 

 

 

De aarde is vervuld 
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2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 
 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

4. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 
 

5. De sterren hemelhoog 

zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst 

der goedertierenheid. 

6. Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

7. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

 

Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis 

 

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: God, Gij die hebt gewild dat uw priesters het dienstwerk verrichten 

voor het heilig altaar en voor uw volk, laat door de kracht van dit offer 

het dienstwerk van uw dienaar steeds behagen vinden bij U en in uw 

Kerk altijd blijvende vruchten voortbrengen. Door Christus onze Heer. 

Allen: Amen. 

 

 

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. 
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Bisschop: 

Ja, het is passend en goed, rechtvaardig en heilzaam dat wij U altijd en overal 

danken, Heer, heilige Vader, almachtige, eeuwige God: Gij die uw eniggeboren 

Zoon door de zalving met de heilige Geest hebt aangesteld tot hogepriester van het 

nieuwe, altijddurende Verbond en in uw onuitsprekelijk raadsbesluit hebt willen 

vastleggen dat zijn enig priesterschap bewaard zou worden in de Kerk. 

 

Het volk dat Gij U verworven hebt, rust Hij immers niet alleen toe met een 

koninklijk priesterschap, maar ook kiest Hij uit goedheid voor zijn broeders 

mensen uit om door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij 

kiest hen uit om in zijn Naam het offer te hernieuwen tot verlossing van de 

mensen, om voor uw kinderen het paasmaal aan te richten en uw heilig volk voor 

te gaan in liefde, te voeden met uw woord en te sterken door uw sacramenten.  

 

Hij kiest hen uit om hun leven te geven voor U en voor het heil van hun broeders, 

te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van Christus zelf en standvastig 

voor U te getuigen van hun geloof en van hun liefde. Daarom, Heer, danken ook 

wij U met alle engelen en heiligen en zingen vol vreugde: 

 

 



24 

 

Bisschop: allen knielen 

U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met wijsheid en liefde 

geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de 

gehele aarde opgedragen, opdat hij in gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle 

schepselen zou bevelen. 

Door ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap verloren maar Gij hebt 

hem niet aan het geweld van de dood uitgeleverd; integendeel, Gij zijt hem met 

alle hulp tegemoet gesneld, zodat wij U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. 

Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen, bij monde 

van uw profeten, gesproken over hun heil in de verte. 

 

Bisschop: 

Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij, toen de tijd van 

wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is 

mens geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria, als mens heeft Hij onder 

ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. 

Aan geringen heeft Hij een boodschap gebracht van liefde en heil, aan gevangenen 

de vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. 

Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood 

uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een 

nieuw bestaan. 

 

Bisschop: 

En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar voor Hem, die om 

onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van 

uwentwege, Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien: 

onze heiligmaking ten einde toe. 

 

Bisschop en concelebranten (met zachte stem): 

Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven wil bezielen, 

opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering 

van het grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd. 

 

Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden verheerlijkt. Hij had 

de zijnen in de wereld tot het uiterste toe liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat 

nam Hij het brood, brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn leerlingen met de 

woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 

LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
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Zo nam Hij ook de beker, met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit, en gaf hem 

aan zijn leerlingen met de woorden: 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 WORT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 

BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

Bisschop: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen: 

 
 

Bisschop en concelebranten: 

Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij gedenken de 

dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven, wij geloven 

en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk 

zonder einde; wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. 

Wij brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij gaarne 

aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 

Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij aan ons, uw Kerk, 

hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker 

drinken door uw heilige Geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus 

voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer. 

 

Een van de concelebranten: 

Herinner U, Heer, allen voor wie wij dit offer aan U opdragen: vooreerst uw 

dienaar, onze paus Franciscus, onze bisschop Johannes, de bisschoppen van de 

gehele Kerk, uw dienaar hier, die Gij heden hebt willen uitverkiezen voor de 

priesterlijke dienst aan uw volk, en de gehele geestelijkheid; herinner U ook allen 

die U dit offer aanbieden en rondom uw altaar staan, geheel het volk en allen die U 

met een oprecht hart zoeken. 
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Een van de concelebranten: 

Denk ook aan hen die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven, in het 

bijzonder Loes van Luijn, Jan en Ria van Luijn en Dick Verbakel, en aan alle 

doden waarvan de gelovige gezindheid door U alleen was gekend. 

 

Een van de concelebranten: 

Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de heerlijkheid zien die 

Gij ons beloofd hebt tezamen met de maagd Maria, de Moeder van God, die Gij 

hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en 

heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping die Gij uit zonde en 

dood hebt opgericht uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie Gij aan de 

wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd.  

 

Bisschop en concelebranten: 

 

 



27 

 

COMMUNIERITUS 
 

allen gaan staan 

Onze Vader 
 

Bisschop: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk 

woord onderricht, durven wij zeggen: 

 

 
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.  
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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. 

 
 

Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u. 

 

 

 

Diaken: Wenst elkaar de vrede. 

 

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

 

 

 

Lam Gods 

 

 

 



29 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

Koorzang tijdens de communie The Lord bless you and keep you 

 

J. Rutter 

The Lord bless you and keep you: 

The Lord make His face to shine upon you, 

to shine upon you and be gracious,  

and be gracious unto you 

The Lord bless you and keep you: 

The Lord make His face to shine upon you, 

to shine upon you and be gracious,  

and be gracious unto you 

The Lord lift up the light 

of His countenance upon you, 

The Lord lift up the light 

of His countenance upon you, 

and give you peace.  

Amen. 

De Heer zegene en behoede u.  

De Heer doe zijn aangezicht over 

u lichten en zij u genadig. 

 

De Heer zegene en behoede u.  

De Heer doe zijn aangezicht over 

u lichten en zij u genadig. 

 

De Heer verheffe zijn aangezicht 

over u,  

De Heer verheffe zijn aangezicht 

over u,  

en geve u vrede.  

Amen. 
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Psalm 72 

 

Refrein: 

 
 

 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, 

Hij zal de machten die ons dwingen 

breken en binden, Hij zal leven, 

onvergankelijk, als de zon. Refrein. 

 

 2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, 

zo zal Hij komen en in die dagen 

zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 

zal er vrede in overvloed zijn. Geen refrein. 

 

 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

een vloed van koren, golvende velden, 

een stad reis op uit een zee van groen. Refrein. 

 

 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 

zolang de zon staat aan de hemel. 

Zij naam gaat rond over de aarde, 

een woord van vrede, van mens tot mens. Refrein. 
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Ave Maria 

 

C. Franck 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, 

benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus  

fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatoribus, 

nunc et in hora mortis nostrae.  

Amen. 

 

 

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,  

de Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  

en gezegend is Jezus,  

de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God,  

bid voor ons, zondaars,  

nu en in het uur van onze dood.  

Amen. 

Gebed na de communie 
 

allen gaan staan 

 

Bisschop: Heer, geef uw priester en al uw dienaren nieuwe levenskracht door de 

goddelijke offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd, zodat zij 

steeds in liefde met U verbonden blijven en uw majesteit op waardige 

wijze mogen dienen. 

Door Christus, onze Heer. 

 

Allen: Amen. 

 

 

 

SLOTRITUS 

 

 

 

Mededelingen 

 

 

allen gaan zitten 

 

Wegzending en zegen 

 

allen gaan staan 

Bisschop: De Heer zij met u. 
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Bisschop: God, de stichter en leider van de Kerk,  

moge u voortdurend beschermen met zijn genade, 

opdat u de priesterlijke taken trouw zult vervullen. 

 
 

Bisschop: Hijzelf moge u in de wereld tot een dienaar en getuige maken 

van de goddelijke liefde en waarheid, 

en tot een getrouwe bedienaar van de verzoening. 

 
 

Bisschop: En moge Hij u maken tot een waarachtige herder 

die aan de gelovigen  

het levende brood en het woord des levens schenkt, 

zodat zij meer en meer groeien 

in de eenheid van Christus’ lichaam. 

 
 

Bisschop: En u allen, die hier tezamen bent, 

zegene de almachtige God, 

+ Vader, + Zoon en + heilige Geest. 

 

 

 



33 

 

Slotlied Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 
 

 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Enkele woorden van toelichting bij deze priesterwijding 

 

Priester 

Een priester is enerzijds in de uitoefening van zijn dienstwerk afhankelijk van de 

bisschop, doch anderzijds deelt hij in diens priesterlijke waardigheid. Hij wordt 

gewijd om het evangelie te preken, herder te zijn van de gelovigen en sacramenten 

toe te dienen, en de eredienst te vieren als priester van het nieuwe verbond. 

 

Litanie van alle heiligen 

In de litanie van alle heiligen, die voorafgaat aan de handoplegging, bidden allen 

om Gods genade voor de wijdeling. Deze ligt plat ter aarde. Deze oeroude 

gebedshouding is een teken van ontzag en eerbied voor God en van volledige 

overgave aan Hem. 

 

Kernhandeling van priesterwijding 

De wijding wordt verleend door de handoplegging van de bisschop in stilte en het 

daarop volgende wijdingsgebed waarin God wordt geprezen en de gaven van de 

Heilige Geest worden afgesmeekt om het dienstwerk te kunnen verrichten. Allen 

bidden daarbij in stilte. 

 

Verklarende riten 

De verklarende riten, na het wijdingsgebed, maken duidelijk welke taken de 

gewijde in de liturgie en de Kerk gaat vervullen. Allereerst blijkt dit door de 

liturgische kleding; de stool die de priester over de schouder naar beneden hangend 

draagt. Daarnaast draagt de priester het kazuifel als eigen liturgisch gewaad. 

 

Bij de priester worden allereerst zijn handen gezalfd met het chrisma als teken van 

verbondenheid met het priesterschap van Christus, terwijl de aanreiking van brood 

en wijn een teken van zijn taak is om de eucharistie te vieren. 

 

De kus besluit het wijdingsritueel. Deze kus is een teken dat de bisschop de gewijde 

aanvaardt als zijn medewerker. Deze kus wordt ook door de aanwezige priesters 

aan de pasgewijde gegeven, als teken van de opname in het presbyterium. 
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Kom Schepper Geest, t. J. Schulte Nordholt, m. 9e eeuw 

© Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag  
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Antwoordpsalm (89) Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen, t. A. Bronkhorst,  

m. R. Bot, © Bisdom Rotterdam. 

Alleluja, m. B. Bartelink, © Muziekuitgeverij Annie Bank, Amstelveen. 

Dank aan de herder, t. IWVL, m. Freylinghausen 

Waar vriendschap heerst en liefde, m. en t. H. in ’t Veld, © Gooi & Sticht 1972. 

De aarde is vervuld, t. W. Barnard, m. F. Mehrtens. 

Doxologie de Lourdes Door Hem en met Hem en in Hem,  

t. Missel Musique, m. J.-P. Lécot 

Onze Vader, naar de Mozarabische oratietoon IV  

© NRL, ’s-Hertogenbosch 

Vredewens, m. R. Bot (aangepast op toonzetting Onze Vader)  

© Bisdom Rotterdam. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

t. Jeremiah Ranking, vert. Gert Landman, m. Ralph Vaughan Williams. 

 

Afbeelding op voorzijde: Glas-in-loodraam uit de kapel van Centrum Vronesteyn 

met de leerlingen die op het woord van de Heer hun visnet uitgooien voor de 

vangst: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen."(Lucas 5, 10) 

 

Voorzijde: fotografie P. van Mulken, opmaak Bovenwijs. 
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De collecte is bestemd voor voor hulp aan Syrisch-Katholieke gezinnen  

met kinderen op twee scholen in Libanon. 

 

 

Bisschop Van den Hende 

had op 18 oktober 2021 

een ontmoeting met 

patriarch Ignatius Youssef 

III. De patriarch van de, 

met Rome geünieerde, 

Syrisch-Katholieke Kerk 

vertelde toen over de 

moeilijke situatie in 

Libanon. De patriarch 

sprak onder meer over 

arme Syrisch-Katholieke 

gezinnen met kinderen op twee scholen in Libanon. Via de Kerk worden deze 

families ondersteund met basisvoorzieningen zoals voedsel en medische zorg. 

 

De patriarch sprak over de hoop die is geworteld in het 

geloof dat God zijn mensen niet in de steek laat. Met uw 

bijdrage in de collecte ondersteunt u de hulp aan deze 

gezinnen. 

 

Wilt u digitaal deelnemen aan de collecte? 

Maak gebruik van de QR-code. 
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