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Openingsriten
Openingslied: Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer (GvL 483) (allen staan)
Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.
Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.
Begroeting			
B:
A:
B:
A:

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Vrede zij u.
En met uw geest.

Woord ter inleiding		
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(allen staan)

(allen zitten)

Schuldbelijdenis		
B:

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

A:

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.

B:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A:

Amen.

Kyrie (W.A. Mozart)
Kyrie, eleison.		
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.		

(allen staan)
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Gloria (W.A. Mozart)
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.
Laudamus te.		
Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter

(allen staan)

(allen staan)
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
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magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex cælestis,
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.		
Collecta-gebed			
B:

A:
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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.
(allen staan)

God, Gij hebt de bedienaars van uw Kerk geleerd
hun broeders en zusters te dienen
in plaats van zelf gediend te willen worden.
Schenk uw dienaar hier vaardigheid in zijn werk,
zachtmoedigheid bij het vervullen van zijn dienstwerk
en volharding in het gebed. 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
Eerste lezing: Num. 3, 5-9		

(allen zitten)

In die dagen sprak de Heer tot Mozes: Laat de stam Levi naderbij komen en
stel hen in dienst van Aäron, de priester. Voor hem en de hele gemeenschap
moeten zij hun taak vervullen bij de tent van de samenkomst door dienst te
doen bij de woning. Zij zullen zorg dragen voor heel de inboedel van de tent
van de samenkomst en in naam van de Israëlieten een taak vervullen door
dienst te doen bij de woning. Gij moet de levieten aan Aäron en zijn zonen ter
beschikking stellen. Zij moeten hem onvoorwaardelijk, namens de Israëlieten,
ten dienste staan.
L:
A:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Antwoordpsalm: Psalm 84		
Refrein:

(allen zitten)

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer.

Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Refrein

Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
de zwaluwen een nestje voor hun broed;
Voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
mijn koning en mijn God!		

Refrein

Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
Voor mij is één dag in uw voorhof beter
dan elders duizend dagen.
Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.

Refrein
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Tweede lezing: Ef. 4, 1-7.11-13		

(allen zitten)

Broeders en zusters,
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat
beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed
en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de
eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede: één lichaam
en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor
Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader
van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van
ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. Hij
is het ook die sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeten,
anderen als evangelisten, weer anderen als herders en leraars. Zo heeft Hij de
heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en
de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de
volheid van de Christus.
L:
A:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

Vers voor het Evangelie
Louis ten Vregelaar

Alleluia.
Wil iemand Mij dienen. Dan moet Hij Mij volgen, zegt de Heer.
Waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Alleluia.
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(allen staan)

Evangelie: Joh. 12, 24-26		
D:
A:
D:
A:

(allen staan)

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft,
brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn
leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand
Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar
zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
D:
A:

Woord van de Heer.
Wij danken God.

De uitverkiezing van de kandidaat		
D:

Laat de wijdeling voor het diaconaat naar voren komen:
Erik Gerhardus Wilhelmus Rozeman.

W:

Ja, hier ben ik.

R:

Hoogeerwaarde vader,
onze heilige moeder, de Kerk,
verzoekt u onze broeder hier te wijden
voor de zware taak van het diaconaat.

B:

Weet u of hij dit waardig is?

R:

Op grond van de ondervraging van het christenvolk
en het oordeel van de verantwoordelijken
verklaar ik dat hij waardig bevonden is.

B:

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 diaconaat.

A:

Wij danken God.

(allen staan)
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Homilie			

(allen zitten)

Viering van de wijding
De belofte van de uitverkorene		

De wijdeling neemt plaats voor de bisschop voor de ondervraging.

B:

Dierbare zoon,
voordat u toetreedt tot de orde van het diaconaat,
behoort u ten overstaan van het volk
openlijk uw voornemen uit te spreken
om dit ambt op u te nemen.
Wilt u door de oplegging van mijn handen
en de gave van de Heilige Geest
gewijd worden voor het dienstwerk van de Kerk?

W:

Ja, dat wil ik.

B:

Wilt u het ambt van het diaconaat
met nederige naastenliefde vervullen
als een hulp voor de priesterlijke orde
en tot welzijn van het christenvolk?

W:

Ja, dat wil ik.

B:

Wilt u, zoals de Apostel het zegt,
het geheim van het geloof met een zuiver geweten bewaren
en dit geloof in woord en daad verkondigen,
overeenkomstig het evangelie
en de overlevering van de Kerk?

W:

Ja, dat wil ik.

10

(allen zitten)

B:

U die bereid bent om het celibaat te aanvaarden:
Wilt u deze levenswijze steeds bewaren
omwille van het rijk der hemelen,
in dienstbaarheid aan God en de mensen
en als teken dat u zich met hart en ziel gegeven hebt
aan Christus, de Heer?

W:

Ja, dat wil ik.

B:

Wilt u de geest van gebed
die aan uw levenswijze eigen is,
bewaren en verdiepen
en in deze geest het getijdengebed
naar gelang uw levensomstandigheden
trouw vervullen
samen met en voor het volk van God,
ja, zelfs voor heel de wereld?

W:

Ja, dat wil ik.

B:

Wilt u uw leefwijze onophoudelijk gelijkvormig maken
aan het voorbeeld van Christus,
voor wiens Lichaam en Bloed
u aan het altaar zorg zult dragen?

W:

Ja, dat wil ik met de hulp van God.

De uitverkorene gaat naar de bisschop en legt geknield zijn handen
gevouwen in die van de bisschop.

B:

Belooft u mij en mijn opvolgers
eerbied en gehoorzaamheid?

W:

Ja, dat beloof ik.

B:

Moge God, die het goede werk in u is begonnen,
het zelf tot voltooiing brengen.
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Het smeekgebed van de litanie		
B: Dierbaren,
laat ons bidden tot God, de almachtige Vader,
dat Hij in zijn goedheid de genade van zijn zegen uitstort
over zijn dienaar hier,
die Hij wil opnemen
in de heilige orde van het diaconaat.

(allen staan)

Uitverkorene gaat ter aarde liggen.

D:

Laten wij neerknielen.

Vz:
A:
Vz:
A:
Vz:
A:

Heer, ontferm U over ons.		
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vz: Heilige Maria, Moeder van God,
Heilige Michaël,
Heilige Engelen van God,
Heilige Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Andreas,
Heilige Johannes,
Heilige Maria Magdalena,
Heilige Stefanus,
Heilige Ignatius van Antiochië,
Heilige Laurentius,
Heilige Vincentius,
Heilige Bonifatius,
Heilige Martelaren van Gorcum,
Heilige Perpetua en Felicitas,
Heilige Agnes,
Heilige Catharina van Alexandrië,
Heilige Gregorius,
Heilige Augustinus,
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(allen knielen)

A: Wees onze voorspraak

Heilige Johannes Chrysostomus,
Heilige Martinus,
Heilige Willibrordus,
Heilige Ludger,
Heilige Benedictus,
Heilige Franciscus,
Heilige Dominicus,
Heilige Thomas van Aquino,
Heilige Ignatius van Loyola,
Heilige Petrus Canisius,
Heilige Johannes Maria Vianney,
Heilige Teresia van Lisieux,
Heilige Maria Margaretha Alacoque,
Heilige Catharina van Siena,
Heilige Teresia van Jezus,
Heilige Lidwina,
Heilige Johannes XXIII,
Heilige Paulus VI,
Heilige Johannes Paulus II,
Heilige Bernadette,
Zalige Titus Brandsma,
Alle heiligen van God,
Vz: Wees genadig,
A: Verlos ons, Heer
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,
Vz: Wij zondaars,
A: Wij bidden U, verhoor ons
Dat Gij uw Heilige Kerk wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en alle bedienaren van de Kerk
in hun heilige verbintenis wilt bewaren,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen en wijden,
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Dat Gij velen roept om U in de Kerk van Utrecht als diaken
en priester 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,
Vz:
A:
Vz:
A:

Christus, aanhoor ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Christus, verhoor ons.

Alleen de bisschop staat op en bidt met uitgestrekte handen

B:

A:

Heer God, verhoor in uw goedheid onze gebeden,
opdat Gij met uw hulp welwillend begeleidt
wat wij uit hoofde van ons ambt gaan verrichten;
en heilig door uw zegen hem
die wij naar ons inzicht menen te mogen aanbieden
om het heilig dienstwerk te voltrekken.
Door Christus onze Heer.
Amen.

D:

Staat nu allen weer op.

Handoplegging

De wijdeling treedt voor de bisschop en knielt voor hem neer.
De bisschop legt in stilte bij de wijdeling de handen op.

(allen staan)

Wijdingsgebed 		
(allen staan)
B: Wees hier aanwezig, bidden wij U, almachtige God,
Gij die de genadegaven schenkt,
de rangen verdeelt
en de bedieningen ordent,
Gij die alles vernieuwt, terwijl Gij blijft in Uzelf,
en die met eeuwige voorzienigheid alles regelt wat bestaat
door uw woord, uw kracht en uw wijsheid, Jezus Christus, onze Heer,
en die uitdeelt wat voor elke tijd nodig is.
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Gij hebt zijn lichaam, uw Kerk,
met haar onderscheid aan hemelse genadegaven
en haar zo verschillende ledematen,
door de Heilige Geest samengevoegd en verenigd
tot een bewonderenswaardig organisme,
en Gij geeft haar wasdom en uitbreiding
tot opbouw van de nieuwe tempel
door het instellen van drie graden van bedienaren
voor de heilige ambten
om uw Naam te dienen,
zoals Gij al vanaf het begin de zonen van Levi hebt uitverkoren
voor het vervullen van het dienstwerk van het eerste tabernakel.
Zo hebben bij de aanvang van uw Kerk
de apostelen van uw Zoon, geleid door de Heilige Geest,
zeven mannen van goede faam uitgekozen,
om hen in het dagelijkse dienstwerk te helpen,
opdat zijzelf zich meer konden wijden
aan het gebed en de verkondiging van het woord;
en aan die uitverkoren mannen
hebben zij door gebed en handoplegging
het dienstwerk van de tafels toevertrouwd.
Wij vragen, Heer:
zie ook genadig neer op uw dienaar hier,
die wij in smeekgebed wijden tot het ambt van het diaconaat
voor de dienst aan uw heilig altaar.
Wij vragen, Heer, zend de Heilige Geest over hem uit,
zodat hij door Hem wordt gesterkt
met de gave van uw zevenvoudige genade
om het werk der bediening trouw te volbrengen.
Laat zijn leven overvloedig
de evangelische deugdzaamheid uitstralen,
ongeveinsde liefde,
zorgzaamheid voor zieken en armen,
gezag in bescheidenheid,
de zuiverheid van de onschuld
en het onderhouden van de geestelijke levensordening.
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Dat hij in zijn gedrag uw geboden laat stralen,
zodat hij door zijn voorbeeldige levenswandel
het heilige volk opwekt tot navolging;
laat hem getuigenis afleggen van een goed geweten,
sterk en onwankelbaar volharden in Christus
die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen,
en door de aardse navolging van uw Zoon
heersen in de hemel met Hem
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
A:

Amen.

				

Bekleding met de stola en dalmatiek

(allen zitten)

Lied: The Lord bless you and keep you
1 en 2
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.
3.			
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
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4.
And give you peace,
And give you peace,
And give you peace,
And give you peace.

5.
Amen (6x)

Overhandiging van het evangelieboek

De gewijde ontvangt van de bisschop geknield het evangelieboek.

B:

Ontvang het evangelie van Christus,
waarvan u de verkondiger bent geworden;
en zie erop toe
dat u gelooft wat u zelf gelezen hebt,
dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard,
en dat u zelf handelt naar wat u onderricht.

Vervolgens geeft de bisschop de gewijde de broederlijke kus met de woorden:

B:
D:

Vrede zij u.
En met uw geest.

De aanwezige diakens kunnen de pasgewijdene de vredeswens geven.

Eucharistische liturgie

De offergaven van brood en wijn worden naar het altaar gedragen. In de collecte
– bij het verlaten van de kerk – kunt u zich door middel van een geldelijke gave bij
deze offerande aansluiten.

Offerandelied: Neem, o God, de gaven die wij brengen
Neem o God de gaven die wij brengen.
Neem ons zelf nu aan met brood en wijn.
Alles wat wij zijn en wat wij hebben,
geven wij aan God in vertrouwen door zijn Zoon.
Jezus heeft zich voor ons opgeofferd.
Door de tijd verhuld in brood en wijn.
Neem als lof en dank nu ook ons leven,
sluit ons in de gave die Jezus heeft gebracht.
Neem ons aan, wees Gij Heer, in ons midden.
Vorm ons om zoals met brood en wijn.
Wees nabij en hoor ons smekend bidden,
Dat wij door de Heilige Geest geheiligd zijn.
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Zoals eens het koren en de druiven,
eens geworden zijn tot brood en wijn
Laat ook ons en allen die geloven,
zijn als overgave: gemeenschap van de Kerk.
Oproep tot gebed		
B:
A:

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
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 		
B:

A:

(allen staan)

Heilige Vader, om ons een voorbeeld te geven
heeft uw Zoon de voeten willen wassen van zijn leerlingen.
Aanvaard de gaven die uw dienaren U brengen
en beziel ons met uw geest
van nederigheid en dienstbaarheid,
nu wij onszelf aanbieden als een geestelijke offerande,
door Christus onze Heer.
Amen.

Eucharistisch Gebed		
B:
A:
B:
A:
B:
A:

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.

B:

Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht
dat wij U, heilige Vader, altijd en overal danken
door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen.
Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt.
Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en Verlosser.
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(allen staan)

(allen staan)

Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren.
Om Uw wil te vervullen en U een heilig volk te verwerven
strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden
aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag
voor onze ogen zou doen stralen.
Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen
roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen:
Sanctus (Bonifatiusmis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

(allen staan)
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.

				
(allen knielen)
B:
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
B/Cc: Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn
leerlingen met deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging
uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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 wordt vergoten tot vergeving
van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.
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B:
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
A:
Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

(allen staan)

B/Cc: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij
ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst
te verrichten. Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en
wij smeken U dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één
enige kudde.
Cc:

Denk, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld: leid haar
in liefde tot volkomenheid, in eenheid met onze paus Franciscus,
en met onze bisschop Willem. Denk ook aan uw dienaar hier, die Gij
heden in uw voorzienigheid als bedienaar aan uw Kerk hebt willen
schenken, en aan heel de geestelijkheid.

Cc:

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de
hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg.
Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.

Cc:

Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met
de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef,
haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Willibrord,
de heilige Martinus, de heilige Catharina van Alexandrië
en alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen,
waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn
en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

B/Cc: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
A:
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Amen.

Communieritus
Onze Vader			

(allen staan)

B:

Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord
onderricht, durven wij zeggen:

A:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden 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.

B:

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.

A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid.

21

Vredeswens			
B:

A:

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.
Amen.

B:
A:
D:

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

Agnus Dei (W.A. Mozart)
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.		

(allen staan)
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.

Uitnodiging tot de communie		
B:
A:

(allen staan)

(allen staan)

Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communie
De Katholieke Kerk vraagt dat alleen zij te communie gaan die gedoopt
zijn en die in geloof en leven met Christus verbonden zijn en leven
in volledige verbondenheid met de Katholieke Kerk. Allen die niet te
communie gaan, kunnen evenwel naar voren komen om de zegen te
ontvangen van degene die de communie uitreikt.
Om het uitreiken van de H. Communie op een goede en veilige manier
te laten verlopen, vragen wij u om de aanwijzingen van de assistenten
op te volgen.
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Communieliederen: Ave verum (W.A. Mozart)
Ave, verum corpus
natum de Maria Virgine,
Vere passum immolatum
in Cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
unda fluxit (et) sanguine,
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit welks doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.

Ave Maria (F.X. Biebl)
Angelus Domini nuntiavit Mariae
Et concepit de Spiritu sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Jesus.
Maria dixit: Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Jesus.
Et Verbum caro factum est
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Sancta Maria, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Amen. Amen.
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Gebed na de communie		
B:

A:

(allen staan)

Heer, geef dat uw dienaar,
die Gij hebt gevoed met hemelse spijs en drank,
trouw is in de dienst van het Evangelie,
van de sacramenten en van de liefde,
tot eer van U en tot heil van de gelovigen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Slotriten
Mededelingen		

(allen zitten)

Zending en zegen		

(allen staan)

B.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.
B.: De naam van de Heer zij gezegend.
A.: Van nu af tot in eeuwigheid.
B.: Onze hulp is in de Naam van de Heer.
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
B.: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
A.: Amen.
D:
A:
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Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Slotlied: U zij de glorie (GvL 532)		

(allen staan)

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: “Christus overwint.”
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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In het Aartsbisdom Utrecht bestaan Gebedskringen
waarin gebeden wordt om heilige priesters en
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven.
Scan de qr-code voor meer informatie en/of
om u aan te melden:

Teksten
Wijdingsteksten
			
Schriftlezingen		
			
Vaste gebeden		
			

De wijding van bisschop, priesters en diakens,
Nationale Raad voor Liturgie, ‘s-Hertogenbosch, 2005
Lectionarium voor de weekdagen, deel IV,
Apostolaat voor kerkelijk leven, Tongerlo
Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie,
Nationale Raad voor Liturgie, ‘s-Hertogenbosch, 1978

Liederen		Enkele liederen zijn genomen uit
			
Gezangen voor Liturgie – Gooi en Sticht 1996
Afbeelding voorzijde Icoon – Maria en Bernadette Soubirous
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