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Een + in de liturgie betekent dat de priestercelebrant een kruisteken maakt over
de gemeente of voorwerp.
Een  betekent dat allen een kruisteken maken over zichzelf.
Verder worden in de kantlijn de volgende afkortingen gebruikt:
C. tekst wordt alleen door de celebrant uitgesproken;
D. een diaken kan de betreffende tekst uitspreken;
G. de tekst gezamenlijk als gemeente uitspreken;
L. de leidster of leider (gemeentelid) spreekt de betreffende tekst alleen uit.

(Gemeenteboekje verschillen oud en nieuw.docx)

Vrij-Katholieke Kerk

BEZINNING op de WIJSHEID
Degene die de Bezinning op de Wijsheid leidtDe leid(st)er gaat voor het
hoofdaltaar of het Maria-altaar staan, buigt licht en begint:

L. Zie, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, en; Zij heeft haar zeven
zuilen opgericht.
En Zij spreekt:
Van oudsher ben Ik gevormd,
van de beginnehet begin, vóór de eerste tijden der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was Ik geboren.
Toen er nog geen bronnen, rijk aan water bestonden; Eervoordat de
bergen waren neergelaten, werd Ik geboren.
Eer HijVoordat God de aarde had gemaakt en de velden
en alle grondstoffen dervan de wereld;
Toen hijen de hemel welfde,
was Ik aanwezig.
Toen HijGod een kring trok boven het vlak van de afgrond; Toen Hij
en daarboven de wolken bevestigde;
Toen Hijen de zee haar grenzen stelde,
dat de wateren haar oevers niet zouden overschrijden; Toen Hij
en de fundamenten dervan de aarde legde:,
vertoefde Ik bij Hem, was Ik elke dag voor Zijn aangezicht.
Gelukkig de mens, die naar Mij luistert: want wie Mij vindt, heeft het
leven gevonden.
Even stilte.

L. Eeuwige Moeder Gods!
G. Hoogte en diepte zijn uit U geboren. Al wat mogelijk is, vindt zijn
voorwaarden in U. Door Uw wijsheid wordt de vreugde gevoed; door
Uw mildheid tempert Gij het verdriet. Daarom dragen wij aan U op:
alle blijdschap en alle leed in dedeze wereld.
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AllenEven stilte: we kunnen denken aan dat, wat ons getroffen heeft in de
afgelopen week in de wereld.

L. Moeder van al wat leeft!
G. Al wat geboren wordt, hebt Gij in Uw Wijsheid ontvangen. In Uw
schoot wordt het gevormd; door Uw zorg wordt behouden, wat zwak is
en teer. Daarom dragen wij aan U op: al wat jong is en groeit in deze
wereld.
AllenEven stilte: we kunnen denken aan jong leven, in het algemeen of in
concrete gevallen.

L. Moeder van de wereld!
G. De bodem waarop wij staan, hebt Gij gegrond; door Uw Wijsheid zijn
de grenzen gesteld van de ruimte die ons beschermt. Daarom dragen
wij aan U op: allen, die vervolgd worden en zonder tehuis zijn in deze
wereld.
AllenEven stilte: we kunnen denken aan vervolgden en daklozenthuislozen.
L. Moeder van het Woord!
G. Gij hebt het mysterie van het levende Woord onder ons geboren doen
worden. Daarom zijt Gij de vreugde van allen,alle mensen en verheugt
zich over U de gansegehele schepping en het geslacht van de mensen.
Leer ons dat Woord te verstaan, dat in de mysteriën van ons geloof en
door de schepselen van deze wereld tot ons gesproken wordt. Open
onze harten voor elkaar! Want wij wensen niet slechts te horen, maar
met elkaar de grondslag te leggen voor de gemeenschap met Uw Zoon.
Door U, o Goddelijke Moeder van God!
Amen.
Allen houden vast aanEven stilte: wij kunnen een gevoel van gemeenschap
vasthouden met allen, tegenwoordig hier aanwezig en daarbuiten.
De leid(st)er buigt licht en gaat naar haar/ / zijn plaats.
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MARIA WIJDING
MARIAWIJDING
De leid(st)er gaat voor het hoofdaltaar of het Maria-altaar staan.

Tijdens enige ogenblikken van stilte bereiden de aanwezigen zich voor
door ontspannen van het lichaam, van het gevoel, buigt licht en van het
denken.
Dan richten zij hun bewustzijn eerbiedig tot Onze Lieve Vrouwe.
De leid(st)er zegt dan desgewenstbegint:
L. Laten wij onze liefde en toewijding richten tot onze Heilige Vrouwe
Maria, Moeder van onze Heer, Koningin van de Engelen, Troosteres
van de Lijdendenhen die lijden, die ons door de Heilige Kerk steeds
wordt voorgehouden als het schitterendschitterende voorbeeld van
wijsheid, ootmoed, zuiverheid en toewijding en laten wij bidden, dat
Haar tegenwoordigheidtegenwoordigheid-in-ons tot een steeds grotere
werkelijkheid moge verkrijgenmaken in ons leven en ons streven.
Na een kort ogenblik van gebed of meditatie zeggen allen, de leid(st)er
volgend:
Even stilte.

G. Wij buigen ons in eerbied en verering voor U, o Goddelijke Moeder
Gods, Koningin der hemelen, Stervan de Hemelen, Sterre van de Zee,
behoed ster der behoedster van de mensheid. Wij groeten U en
UweUw engelenscharen, die schoonheid en zegen verspreiden onder
de mensen en in de natuur,. U willen wij dienen in onze medemensen.
Dan trachten de aanwezigen enige ogenblikken achtereenvolgens het
hemelblauwe licht van Haar immer stralende Toewijding, de roze glans
van Haar Liefde voor moeders en kinderen en de opalizerende schittering
Bezinning / meditatie
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van Haar alles begrijpend en allen koesterend mededogen over de
mensheid uit te stralen.
Daarna zeggen allen, de leid(st)er volgend:
Even stilte.

G. Heilige Vrouwe, Moeder van de Wereld, Koningin van Liefde en
Mededogen. In liefde en devotie storten wij onze harten uit aan Uw
voeten; wij bieden ons aan als kanalen voor Uw wondere tederheid,
opdat wij Uw steeds beschikbare hulp in de wereld mogen uitdragen.
Wij bidden U: neem ons op in Uw heilig werk;. Mogen wij eens
worden zoals Gij, o Gij luisterrijke Moeder.
De aanwezigen trachten zich nu te voelen als een eenheid, als een
opgeheven Kelk, waarin de zegeningen van de Heilige Vrouwe worden
opgevangen en plaatsen helder, maar in diepe ootmoed hun bekende
personen, instellingen of bewegingen die daarvoor in aanmerking komen,
in het Licht van Haar Zegen; vervolgens bieden zij zich aan als instrument
voor Haar opbeurende, vertroostende en helende kracht.
Dan zeggen allen, de leid(st)er volgend:
Even stilte.

G. Maria, Heilige Moeder, onzer harten Koningin van ons hart: aan Uw
dienst wijden wij ons leven.
Ave Maria.
De leid(st)er buigt licht en gaat naar haar / zijn plaats.
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H. MIS - Lange vorm - (Voorbereiding)
Allen staan
ASPERGES (Besprenkeling)

Antifoon
PC. Besprenkel mij o God,
G. met hysop O Heer, op/datopdat / ik rein zal zijn: waszuiver mij en
ik zal / witter zijn dan sneeuw.
PSALM 121

PC. Ik hefsla mijn ogen op naar / de bergen;
G.

Vanwaar mijn / hulpe komen zal./ ko-mt mij-n hulp ?
Mijn hulp is van / de HeerAl- E / ne God: Die hemel en / aarde
geschapenaar-de ge-schapen heeft.
Hij zal uw voet niet la/ / ten wank'lenwankelen: uw Be/ / waarder
sluimert niet.
Ziet, de Bewaarder Is/raëls: slui/mert noch slaapt.
De HeerGod zelf is / uw Hoeder: uw schutde beschutting aan / uwe
rechterhand.
De zon zal u des daagsbij dag / niet stekenschaden: noch / de maan
des nachtsbij nacht.
De HeerGod zal u bewaren van al/le kwaad: Hij is het / die /
uweuw ziel bewaart. De Heer
Hij zal u behoeden uw uitgaan en / uw ingaanwaar u ook gaat / of
staat: van nu tot / in derde eeuwigheid.
Ere zij de Vader en / de Zoon: en / de Heil'geHeilige Geest.
GelijkZoals het was in den beginne, thanshet begin, nu is en immer
/al / tijd zijn zal:
In der eeuwen / eeuwen. Amen.

Antifoon (beurtzang)
P
C. Besprenkel mij o God,

H. Mis Lange vorm
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G.

met hysop O Heer, op/datopdat / ik rein zal zijn: waszuiver mij en
ik zal / witter zijn dan sneeuw.

C.
G.
C.
G.
PC.
G.

P.
G.
P.
G.

G

O HeerGod ! open Gij onze lippen.
Zo zal onze mondOpdat wij Uw / lof verkonden.
Wie zal beklimmen de berg van de Heer? / God?
Die zuiver van handen is en / rein van hart.
De Heer zij / met u.
En / met u.
En met uwen uw geest.
GEBED

PC. Laat ons bidden.
Allen knielen.

Leid ons, Almachtige Vader bij al onze handelingen en zend Uw
heilige Engel neer van Uw hemelse troon neer tot ons, die hier
bijeengekomen zijn om U te dienen en te eren.
Door Christus onze Heer.
G. Amen
Allen gaan zitten wanneer de priestercelebrant verwisselt van gewaden.
Daarna gaan allen staan.
INVOCATIE (Aanroeping)

PC. In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige
Geest.
[ of: In Naam van de Allerhoogste:
In de Kracht van de Vader, in de Liefde van de  Zoon en in de
Wijsheid van de Heilige Geest. ]
G.

Amen

Antifoon
G.

Ik zal opgaan tot het / altaar Gods: totnaar de God mijnervan mijn
jubelende / vreugde.
PSALM 122
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P
C.

G.

Ik verblijdde/ verheug mij met hen, die / tot mij zeiden:
opgaan zullenLaten wij / tot het huis des Herengaan / naar de
tempel van God.
Ik zal verheugd zijn en ver/ / blijd in U: - U:
in zangen UweUw Naam verheerlijken, / O Gij Allerhoogste.
Zend Uw Licht en Uw Waarheid, dat / die mij leiden:
mij brengen naar Uw heil'genheil'ge berg / en naar UweU-w
woning.
Opdat ik kome totkan opgaan naar het / altaar Gods, tot de
naar God mijnermijn / jubelende vreugde:
en Met de harpciter zal ik U loven, o / God mijn God.
De HeerGod is in hetZijn / heilig paleis Zijner / heiligheid: des
Heren ,
Gods / troon is in dende he-mel.
De hemel getuigt van / Go-ds grootheid.
De hemelen vertellen / Gods eer: Het uitspansel verkondigt / Zijner
handen werkwat Hij- heeft geschapen.
Verheerlijkt de Heer onze God en eert HemVerheerlijk God, op
Zijn / heil'gen berg: want /heilige be-rg:
De Al / Ene God de Heer is heilig.
De HeerGod zal Zijn volke / sterktede mensheid / kra-cht geven:
de Heer zal Zijn volk
en allen / zegenen met vrede.
Ere zij de Vader / en de Zoon: en de / Heilige Geest.
GelijkZoals het was in den beginne, thansnu is en / immeraltijd
zijn zal: .
In der eeuwen / eeuwen. Amen.

Antifoon
G.

Ik zal opgaan tot het / altaar Gods: totnaar de God mijnervan mijn
jubelende / vreugde.

PC.  Onze hulp is in de Naam van de Heer/ God.
H. Mis Lange vorm
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G.
P.

Die hemel en / aarde geschapen heeft.
WendC. Herstel ons o HeerEeuwige en belevendigbe / levendig
ons.
G. Opdat Uw volk zijn vreugde vind'wij ons / ver-heu-gen in U.
PC. Vertrouwt op de Heer tot in eeuwigheidGod te / allen tijd.
G. Want onzeVoor ons is God de / rots der Eeuwen is de
HeerEeuwigheid.
Allen knielen.
CONFITEOR (ik belijd)
G.

O Heer God, Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot
een beeld gemaakt Uwervan Uw eigen eeuwigheid, dochmaar vaak
vergeten wij de luister van ons erfdeel en dwalen af van het pad,
dat leidt tot rechtschapenheid. DochMaar Gij, o HeerGod, hebt ons
het streven ingeschapen naar de heerlijkheid, waarin Gij staat, en
ons hart is zonder rusterust, tot het vrede vindt in U. Zie met liefde
neer op onze vele onvolmaaktheden en vergeef ons al onze fouten,
opdat wij, vervuld metvan de glans van het eeuwige licht, een
vlekkeloze spiegel mogen worden Uwervan Uw macht en het beeld
Uwer liefde. van Uw goedertierenheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
ABSOLUTIE (Losmaken)

PC.
God de Vader, God de + Zoon en God de Heilige Geest
zegene, beware en heilige u; de Heer zie in Zijn liefde op u
neerChristus schenke u Gods Liefde en zij u genadig: de
Heer Genade en [geve u  absolutie (van al uw zonden en schenke u de
genade). Christus]  herstelle in u de volheid van Gods harmonie
en geve u de troostvertroosting van deGods Heilige Geest.
G.

Amen.

Allen gaan zitten.
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Nu wordt overgegaan naar de H. Mis - Korte Vorm, Eerste wieroking op
blz.14.

H. Mis Lange vorm
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H. MIS - Korte vorm Allen staan.
INVOCATIE (Aanroeping)

PC. In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige
Geest.
[ of: In Naam van de Allerhoogste: In de Kracht van de Vader, in de
Liefde van de  Zoon en in de Wijsheid van de Heilige Geest. ]
G. Amen.
ASPERGES (Besprenkeling)

P
Moge de HeerGod mij + louteren, opdat ik Zijndeze dienst waardig
zal verrichten;. In de kracht van de HeerAllerhoogste verdrijf ik alle
kwaadonzuiverheid van Zijndit heilig altaar en koor en uit dit huis,
waarin wij HemGod aanbidden ;
en ik bid onze hemelse Vader Zijn heilige Engel te zenden om voor ons
een geestelijke tempel te bouwen, die dienen zal om Zijn kracht en
Zijn zegen uit te storten over Zijn volk. Door Christus onze Heer. G.
Amen.
C.

PDoor Christus onze Heer.
G. Amen.
C.

[Broeders en zusters,] / Zusters en broeders]
Laat ons nu samen onze Tempel grondvesten.

Antifoon
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Wij zijn gegrondvest op Christus de Heer, Hij is onze uiterste
hoeksteen.
LOFZANG

PAntifoon (beurtzang)
G.

Wij zijn gegrondvest op Christus de Heer, Hij is onze uiterste
hoeksteen.

C.

Wij zijn niet meerlanger vreemdelingen en bijwonersbij / woners:

G.

maar medeburgers en / huisgenoten Gods.
En zijn gebouwd op de grondslaghet fundament der apostelen en /
profeten: waarvan Christus de / uiterste hoeksteen is.
Op welkeWaarop het gehelehele gebouw, hecht saamgevoegd:
opwast totsamen / gevoegd, oprijst als een heil'geheilige / tempel in
de HeerGod.
Op welkeWaarop ook gij mede wordtwij worden / gebouwd: tot een
woonstede / Gods in, door de Geest.
Zo de HeerAls God het huis / niet bouwt: arbeiden de bouwers /
tevergeefs daaraan.
DochMaar de grondslag Gods staat vast, dragend / dit zegel:, dat een
ieder, die de Naam van Christus noemt, afstazich verre houdt van /
ongerechtigheid.

Antifoon
G.
Wij zijn gegrondvest op Christus de Heer, Hij is onze uiterste
hoeksteen.

Allen knielen.
CONFITEOR (ik belijd)

H. Mis Lange vorm
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G.

O HeerGod, Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot een
beeld gemaakt Uwervan Uw eigen eeuwigheid, dochmaar vaak
vergeten wij de luister van ons erfdeel en dwalen af van het pad, dat
leidt tot rechtschapenheid. DochMaar Gij, o HeerGod, hebt ons het
streven ingeschapen naar de heerlijkheid, waarin Gij staat, en ons
hart is zonder rusterust, tot het vrede vindt in U. Zie met liefde neer
op onze vele onvolmaaktheden en vergeef ons al onze fouten, opdat
wij, vervuld metvan de glans van het eeuwige licht, een vlekkeloze
spiegel mogen worden Uwervan Uw macht en het beeld Uwer liefde.
Door Christus onze Heer. Amenvan Uw goedertierenheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
ABSOLUTIE (Losmaken)

PC. God de Vader, God de + Zoon en God de Heilige Geest zegene,
beware en heilige u; de Heer zie in Zijn liefde op u neerChristus
schenke u Gods Liefde en zij u genadig: de Heer Genade en [geve u
 absolutie (van al uw zonden en schenke). Christus]  herstelle in
u de genade en de troostvolheid van deGods harmonie en geve u de
vertroosting van Gods Heilige Geest.
[D.

Moge de Heer ons zegenen en ons  absolutie geven van al onze
zonden en moge Zijn vrede op ons rusten, thans en in alle
eeuwigheid. ]

G.

Amen.

P.
G.

Met bede en C. Door lofzang en gebed wordt onze tempel gebouwd.
GodeAan God alleen zij de glorie.

Allen gaan zitten.
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EERSTE WIEROKING

De celebrant zegent de wierook met de woorden:

PC. + Wees gezegend door HemGod, tot wiens eer ge zult worden
gebrand.
Tijdens bewieroken van altaarkruis zegt de celebrant:
Aan God de Vader wijden wij geest, ziel en lichamen; aan God de Zoon
wijden wij geest, ziel en lichamen; aan God de Heilige Geest wijden wij
geest, ziel en lichamen.
Bij bewieroken van kaarsen:
Voor Zijn dienst willen wij in ons ontplooien: Liefde/Wijsheid, Kracht,
Schoonheid/Harmonie, Kennis; Geordende dienst,
Takt/Verdraagzaamheid, Toewijding.
Zijkanten altaar: Moge Zijn Kracht een zeker schild vormen van Zijn genade.

Na de wieroking keert de celebrant zich naar de gemeente.
Allen staan.

P
De Heer zij met u.
G. En met uwenuw geest.
C.

INTROITUS (Inleiding)

 Gezegend zij de Heilige DrievuldigheidDrie / vuldigheid, de
ongedeeldeonge / deelde Eenheid, eeuwig,
onsterflijk onsterfelijk en onzienlijkon / zienlijk, Wie ere zij en glorie in
alle / eeuwen. Amen.
O Here/ eeuwig God, hoe heerlijk is Uw Naam in / heel de wereld. Eer aan
de Vader / en de Zoon en de Heil'ge/ Heilige Geest. GelijkZoals het was in
deden beginne, thansnu is en immer/ altijd zijn zal, in der eeuwen eeuwen.
Amen.

H. Mis Lange vorm
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Gezegend zij de Heilige DrievuldigheidDrie / vuldigheid, de
ongedeeldeonge / deelde Eenheid, eeuwig, onsterflijkonsterfelijk en
onzienlijkon / zienlijk, Wie ere zij en glorie in alle / eeuwen. Amen.
Allen knielen.

KYRIE
KYRIË (Heer)

Kyrië Ele'ison Eleïson
Christe Eleïson
Kyrië Eleïson
Kyrië Eleïson
Christe Eleïson
Kyrië Eleïson
Kyrië Eleïson
Christe Eleïson
Kyrië Eleïson
Allen staan.
GLORIA IN EXCELCISEXCELSIS (Eer aan de Hoogste)

Ere zij God in deden hoge en vreed'vrede op aard'aard’ de mensen van
goede wil. Wij loven U, wij zeeg'nen U, wij eren en verheerlijken U; wij
danken U voor UweUw grote glorie. O Heereeuwig God, hemels vorst,
God almachtige Vader. O Zoon Gods, EénÉén wezen met de Vader; o
Hereeeuwig God, inwonend Licht, Zoon van de Vader, Gij, wiens
wijsheid liefdevol en machtig alle dingen ordent, stort UweUw liefde uit.
Gij, wiens kracht geheel de schepping steunt en onderhoudt en draagt,
verhoor ons gebed.
Gij, wiens schoonheid lichtend straalt door het groot en wijd heelal,
ontsluier Uw glorie. Want Gij, o God, zijt heilig, Gij alleen zijt Heer,God;
Gij, Christus met de Heil'geHeilige Geest zijt het  hoogst in de glorie van
God de Vader.
Amen.
P.
C.
G.

De Heer zij met u.
En met uwenuw geest.
GEBEDEN
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PC. Laat ons bidden.
Allen knielen.
Hier volgt het gebed van de dag en andere gebeden, waarna het

Gebed voor de Vrede
P
C. Leer ons O HeerGod het leven, dat in ons is en in alle volkeren der
aarde, als Uw eigen leven te herkennen., dat alles bezielt. Leid de
mensheid tot het verstaan van Uw wetten en mogen vrede en goede
wil op aarde heersen. Door Christus onze Heer.
G. Amen
G.

Amen

Allen gaan zitten.
SCHRIFTLEZINGEPISTEL – Eerste lezing

Na de schriftlezinglezing zingt of zegt de gemeente:

G.

Dank zij de Heer.

Allen staan.
GRADUALE (De treden opgaan)

MetOp bepaalde feestdagen wordt een bijzonder Graduale gezongen (zie
vanaf blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.,), in alle andere gevallen
volgt:
P. Wie de wijsheid dient heeft het leven lief:
G. en die haar naarstig zoeken worden met vreugd vervuld. Heer, leer
mij de weg Uwer geboden: en ik zal hem volgen ten einde toe. Geef mij

H. Mis Lange vorm
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inzicht opdat ik Uw wetten houd: en ik zal ze houden met heel mijn hart.
Het pad der rechtvaardigen is als de morgengloed: glorende tot het licht
van de volle dag.
MUNDA COR MEUM (Reinig mijn hart)

DC. Louter mijn hart en mijn lippen. o God, die door Uw Seraf de lippen
van de profeet Jesaja deed aanroeren met een gloeiende kool van Uw
altaar en wil mij in Uw liefde zo louteren, dat ik Uw heilig
EvangelieWoord waardig moge verkondigen. Door Christus onze
Heer. G. Amen.
P.
De HeerG.
Amen.
C.

Christus zij in uw/mijn + hart en op uw/mijn + lippen, opdat uit
uw/mijn hart Gods liefde moge schijnen en uw/mijn lippen ZijnGods
macht mogen openbaren.

G.

Amen.

Allen staan.
EVANGELIE – Tweede lezing

DC. De Heer zij met u.
G.
En met uwenuw geest.
Na aankondiging van het Evangelie/de lezing zingen of zeggen allen:
G.    Ere zij de Heer.
Na lezing van het Evangelielezen wordt gezegd:
D. C. Hier eindigt de Evangelielezing. / tweede lezing.
waarna allen zingen of zeggen:
G.

Christus zij geloofd.

[
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P[Facultatief:
PREDICATIE
C.

In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige
Geest.

G.

Amen.

Allen gaan zitten.
PREDIKATIE
Na de predicatie: Allen staan.
PC. En nu zij God de Vader, God  de Zoon en God de Heilige
Geest, Drie Personen in één God, alle eer, kracht, majesteit,
macht en heerschappij, nu en in alle eeuwigheid.
G.
Amen. ]
]
Allen staan.
AKTE VAN GELOOF
G.

Wij geloven dat God Liefde is en Kracht en Waarheid en Licht; dat
de besturingbestiering van de wereld geschiedt met volmaakte
rechtvaardigheidvolmaakte rechtvaardigheid; dat al Zijn kinderen
eenmaal Zijn voetenallen eens in God zullen bereikenopgaan, hoe
ver zij voordien ook zijn afgedwaald. Wij geloven in het Vaderschap
van GodGods, in de broederschapbroederschap der mensheid; wij
weten, dat wij HemGod het beste dienen, door naar ons beste
vermogen onze zusters en broedersmedemensen te dienen. Zo zal
ZijnGods zegen op ons rusten  en vrede tot in deralle eeuwigheid.
Amen.

PC. De Heer zij met u.
H. Mis Lange vorm
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G.

En met uwenuw geest.

Nu kan, evt. tijdens het zingen van een gezang, een collecte worden gehouden.
Allen gaan zitten.

Diakenmis: doorgaan op pagina 19 - TWEEDE WIEROKING
OFFERTORIUM (aanbieden van het offer)

PC. Wij vereren U, o God, Gij Die de bron zijt van al wat leeftalle leven
en goed isgoedheid, en met oprechtheid en dankbaarheid in ons hart
offeren wij U dit teken van Uw eigen, ons door U geschonken
levengevende gaven, o Gij Die van alles + de Gever zijt.
Volgens onheuglijk gebruik mengen wij nu water met deze wijn,
biddend O Heer en bidden, dat wij in alle eeuwigheid in Christus
mogen verblijven en Hij in ons.
Wij dragen U deze kelk op met vreugde en blijdschap O Heer en
bidden, dat onze verering voor Uw Goddelijke Majesteit opstijge als
een offerande, rein en aanvaardbaar in Uw ogen. Door + Christus
onze Heer.
G.

Amen.
TWEEDE WIEROKING

De celebrant zegent de wierook met de woorden:
P.
C. + Wees gezegend door HemGod, tot wiens eer ge zult worden
gebrand.
De gemeente gaat staan wanneer zij gewierookt wordt.
Over de kelk en ouwel zegt de celebrant:
Ik verbind deze offeranden met mijn geest, ziel en lichaam
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en ik zonder ze af in de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige
Geest. Amen
Tijdens bewieroken van altaarkruis:
Aan God de Vader wijden wij geest, ziel en lichamen; aan God de Zoon
wijden wij geest, ziel en lichamen; aan God de Heilige Geest wijden wij
geest, ziel en lichamen.
Bij bewieroken van kaarsen:
Voor Zijn dienst willen wij in ons ontplooien: Liefde/Wijsheid, Kracht,
Schoonheid/Harmonie, Kennis; Geordende dienst,
Takt/Verdraagzaamheid, Toewijding.
Zijkanten altaar: Moge Zijn Kracht een zeker schild vormen van Zijn genade.

Diakenmis:
D.

Ciborie met geconsacreerde hosties wordt met 3 slagen bewierookt

Na de wieroking zegt de celebrant met opgeheven wierookvat:

P.

Moge C. Ons gebed evenalsstijgt met deze wierook tot U opstijgen
O Heer enop o God. Laat Uw heilige Engelen Uw volkons omringen
en het de zegen brengen van dit reukoffer.

De Heer ontstekereukoffer; ontsteek in ons het vuur van ZijnUw Liefde en
de vlam van de eeuwige barmhartigheid.
De gemeente gaat staan wanneer zij gewierookt wordt.
LAVABO (handwassing)
[ Tijdens het wassen van de handen kan de celebrant het volgende gebed zacht
zeggen:

P.
God, ik was mijn handen in , als teken van onschuld O Heer en zo
wilga ik opgaanop tot Uw altaar.
, om U dank te zeggen en te getuigen van al Uw wondere daden. Heer, Ik
heb lief de woning van Uw het huis enwaar U woont én de
woonplaats vanplaats waar Uw eer. glorie verblijft.
Mijn voet staat op de rechtejuiste weg. IkIn de vieringen zal de Heer
zegenen in de vergaderingenik God loven.
C.

H. Mis Lange vorm
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Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het
begin, nu is en altijd zijn zal, in der eeuwen eeuwen. Amen.]
[ Diakenmis vervolg:

D.

God, wij geven en offeren ons zelf, onze zielen en lichamen, als een
heilige en voortdurende offergave aan U.
Moge onze kracht worden aangewend in Uw dienst en onze liefde
over Uw volk worden uitgestort, o Gij Die leeft in alle eeuwigheid.
G. Amen

De diaken draait zich om naar de gemeente:

D.

Jezus heeft gezegd: Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is
neergedaald.
Als iemand van dit Brood eet zal hij in eeuwigheid leven. Wie dit
Brood eet, blijft in Mij en Ik in hem.
Zoals Ik door de Vader gezonden ben en leef door de Vader, zo zal
wie die dit Brood eet, leven door Mij.
(Joh 6:51a, 56)

Diakenmis: doorgaan pagina: 28 - DE COMMUNIE
ORATE FRATRES (Bidt broeders)

P
C.

[Broeders en zusters] / Zusters en broeders,]
Wij hebben een tempel gebouwd voor de uitstorting van Christus'
kracht. Laat onsLaten wij nu een kanaal vormen voor het geleiden
van deze kracht. Laat ons daarom en bidden, dat onze offerande
aanvaardbaar moge zijn voor God de Vader Almachtig.
- OF -

PC. [Broeders en zusters, ] Laat ons te zamen / Zusters en broeders,]
Laten wij bidden, dat deze, mijn en uwonze offerande aanvaardbaar
moge zijn voor God de Vader Almachtig.
----------------------------
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G.

De HeerVader neme de offerande uit uw handen aan en heilige ons leven
in Zijn dienst.

PC. Dit brood en deze wijn dragen wij aan U op O Heer, als een + teken
van onze offerande van lof en van dank; want hier geven wij en
offeren wij onszelfons zelf, onze zielenziel en lichamen, als een
heilige en voortdurende offergave aan U.
Moge onze kracht worden aangewend in Uw dienst en onze liefde
over de wereld worden uitgestort, o Gij Die leeft in alle eeuwigheid.
Uw volk worden uitgestort, O Gij Die leeft in alle eeuwigheid.
G.

Amen.

De gemeente blijft staan.

DE CANON (essentie)
PC. De Heer zij met u.
G.

En / met uwenuw geest.

SURSUM CORDA (verheft uw hart)

PC. Heft uw harten omhoog.
G.

Wij / heffen ons hart op tot de HeerG - od.

P.C. Laat ons danken de Heer onzealmachtige God.
G.

Het is rechtju / ist en goed zo te doendo - en.

PREFATIE (Inleiding tot consecratie)

P
H. Mis Lange vorm
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In waarheid is het rechtjuist en goed, waardig en heilzaam, dat wij
tente allen tijde en overal U danken O Heer, hei 'ge, heilige Vader,
almachtig en eeuwig God.
Hier volgt evt.eventueel de speciale Prefatie.
C.

Daarom met Eng'lenEngelen en Aartseng'lenAartsengelen, met
Tronen, Heerschappijen, Overheden, Machten en Krachten, met
Cherubim en Serafim en alle hemelscharen roemen en verheerlijken
wij Uw glorievolle Naam, U altijd U lovende en zeggende:
Allen knielen [of zitten]

SANCTUS en BENEDICTUS QUI VENIT
(Heilig – gezegend Hij die komt)
G.

Heilig, Heilig, Heilig, God Zebaôth, hemel en aarde zijn vervuld van
Uw glorie: Ere zij U, o Allerhoogste Heer. Gezegend is Hij, Die
komt in de Naam van de Heer,  Hosanna in de hoge!.
Gezegend is Hij die komt in Uw heilige Naam,  Hosanna in de
hoge!
CONSECRATIEGEBED

P
C.

Deze offeranden hebben gediend als een zinnebeeld en kanaal van
onze liefde en toewijding voortot U O Heer. Maar , o God.
Nu + verbreken wij de band met ons en met al het lagere, en wij
bidden U, deze offeranden
te + louteren en
te + heiligen
als aardse kanalen voor Uw wondere kracht.
OF
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PC. Deze offeranden hebben gediend als een zinnebeeld en kanaal van
onze liefde en toewijding voortot U o Heer. God.
Nu bidden wij U deze
te + aanvaarden,
te + louteren en
te + heiligen als aardse kanalen voor Uw wondere kracht.
als aardse kanalen voor Uw wondere kracht.
------------

Wij wensen dit heilig offer te brengen in het bijzonder voor Uw
heilige Katholiekeuniversele Kerk, voor Beatrix…….. onze
koninginkoning(in) en voor allen die in gezagbestuur onder
hem/(haar) zijn gesteld, voor Maurice.……. onze voorzittend
bisschop, Frank…..…… onze regionaris, voor al onze bisschoppen,
geestelijken en getrouwen, voor allen hier aanwezig en voor hen, die
geestelijke steun behoeven, in dit vergankelijke leven gebukt gaan
onder zorgen of droefenis, die in nood verkeren, ziek zijn of andere...
tegenspoed
hebben
[in
het
bijzonder
voor
…………………………], ……………
en voor hen, die weer op het punt staan dit aardse leven binnen te
treden door de poort van de geboorte en eveneensook voor hun
aanstaande
moeders
[,
in
het
bijzonder
voor
.......................................................... ………………………………
……].…………..
Ook dragen wij dit offer op voor al Uw kinderen, die het U behaagd
heeft te verlossen van het aardse lichaam [voor deze wereld
gestorven zijn, in het bijzonder voor ……….…….], ……...
opdat zij, bevrijd van zorgen en gezwoeg, zich mogen verheugen in
de gelukzaligheid van Uw Tegenwoordigheid, U altijd lovende in
woord en daad, o eeuwig, levend en waarachtig God.
Daarom O heilige Heer, almachtige Vader, bidden wij U deze
offeranden als een kanaal te aanvaarden en ze met Uw Heilige Geest
en Uw Woord te + zegenen, te + erkennen en te + bekrachtigen,

H. Mis Lange vorm
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opdat zij voor ons mogen worden het allerkostbaarst + Lichaam en +
Bloed van Uw Zoon.
Die daags voor Zijn lijdente + zegenen,
te + erkennen en
te + bekrachtigen,
opdat zij voor ons mogen worden het aller kostbaarst
+ Lichaam en
+ Bloed van Uw Zoon.
Die brood nam in Zijn heilige en eerwaardige handen en, Zijn ogen
opgeslagen naar de hemel tot U, God, Zijn almachtige Vader, U
dankende, het + zegende, brak en Zijn discipelen gaf, zeggende:
NEEMT EN EET ALLEN HIERVAN, WANT
DIT IS MIJN LICHAAM.
Evenzo nam Hij, nadat Hij het Avondmaal genomen had, U opnieuw
dankende, deze edele drinkbeker in Zijn heilige en eerwaardige
handen, + zegende die en gaf hem aan Zijn discipelen, zeggende:
NEEMT EN DRINKT ALLEN HIERVAN, WANT
DIT IS MIJN BLOED.
DOET DIT, ZO VAAK GIJ HET DOEN ZULT,
TOT MIJN GEDACHTENIS.

ADORO TE (ik aanbid U)
G.

Innig aanbidden w'Uww' Uw verborgen pracht,
schouwen in sluiers Uw mystieke macht.
Ootmoedig knielen wij aanbiddend neer,
beidend' Uw Liefde in ons hart, o Heer.
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Allen staan.
ADESTE FIDELES (Komt getrouwen)

G.

O komt, gij getrouwen, met jubelende vreugde,
stralend van Liefde naar Bethlehem.
Komt en aanschouwt Hem, heerser over d' Eng'len.
O komt, laat ons aanbidden;. O komt, laat ons aanbidden;
O komt, laat ons aanbidden Christus de Heer.
[O komt, laat ons aanbidden Christus de Heer.
[ God uit God, Licht van Licht,
Gij Die in aardsaardse vorm Uw luister hult,
Waarlijk God, Eén Wezen met de Vader;
O komt, laat ons aanbidden;. O komt, laat ons aanbidden;
O komt, laat ons aanbidden Christus de Heer.
Zingt, Eng'lenkoren, juicht en zingt met vreugde,
Looft zijne Heerlijkheid, gij heem'lenschaar.
Ere zij God in deden hoge.
O komt, laat ons aanbidden;. O komt, laat ons aanbidden;
O komt, laat ons aanbidden Christus de Heer.]. ]

HereChristus, wij groeten U, stralend op uw altaar,
U zij de heerlijkheid te allen tijd.
Woord van de Vader, weerklinkend door de eeuwen.
O komt, laat ons aanbidden;. O komt, laat ons aanbidden;
O komt, laat ons aanbidden Christus de Heer. Amen.
Allen knielen of zitten.

PC. Daarom O Heer en hemelshemelse Vader, indachtig aan het
onuitsprekelijk offer van Uw Zoon, bieden wij, Uw dienaren, U de
kostbaarste gave aan, die Gij ons geschonken hebt, ten teken van
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onze liefde en van de volmaakte+ toewijding en + offering van ons +
verstand en ons + hart.
+ liefde en van de volmaakte
+ toewijding en
+ offering van ons
+ verstand en ons
+ hart.
En wij bidden U, dat Gij door Uw heilige Engel onze offerande wilt
doen brengen naar Uw altaar in de hoge, opdat deze daar
opgedragen worde door Hem, die als de eeuwige Hogepriester
voortdurend Zichzelf offert als het eeuwig offer.
En wij bidden voor Uw dienaar, die de Mis opdraagt aan dit altaar
en de mysteriën viert van het allerheiligst + Lichaam en + Bloed van
Uw Zoon; dat hij + vervuld moge worden van Uw goddelijke kracht
en zegen.
+ Lichaam en
+ Bloed van uw Zoon; dat
zij/hij + vervuld moge worden van uw goddelijke kracht en zegen.
Ook bidden wij U, allen die hier aanwezig zijn te sterken met Uw
hemelse gaven. Moogt Gij hen door deze mysteriën
+ heiligen,
+ belevendigen en
+ zegenen,
opdat zij, zowel in hun hart als door hun handelingen, U mogen
loven en Uw heilige Naam verheerlijken.
Dit alles vragen wij U, O Vader, in de Naam en door de bemiddeling
van Uw gezegende Zoon, want wij erkennen en belijden in ons hart
en met onze lippen, dat
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+ door Hem alles is geschapen, ja, alles in de hemel zowel
als op aarde, dat
+ met Hem als het inwonende leven alle dingen bestaan en
dat
+ in Hem, die is de transcendentale Heerlijkheid, alles leeft,
beweegt en is; aan Wie met U, almachtige + Vader, in de
eenheid van de Heilige + Geest alle eer zij en heerlijkheid
in de eeuwen der eeuwen.
G. Amen.
+ Vader, in de eenheid van de Heilige
+ Geest alle eer zij en heerlijkheid in de eeuwen der
eeuwen.
G.

Amen.
DE COMMUNIE

[P[ C. Laat ons het Onze Vader bidden. De woorden van de heilige Schrift
en de traditie van de heilige Kerk volgende, zeggen wij:
G.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, uw
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijkzowel in de hemel alzoals
ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef
ons onze schulden, gelijkzoals ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leidleidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van bij
verzoekingen en bij het bozeomgaan met het kwaad. Want Uwvan U
is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid, in deralle
eeuwigheid. Amen.]
Amen.]
HERDENKING DER HEILIGEN

PC. Hier brengen wij U, O Heer God, de allerhoogste lof en onze innige
dank voor de wonderbare genade en deugd, geopenbaard in de
heilige Vrouwe Maria, onze hemelse Moeder, en in al Uw
H. Mis Lange vorm
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glorierijke Heiligen, die sedertsinds de aanvang van de wereld de
uitverkoren kanalen zijn geweest van Uw genade en een schitterend
licht voor veel geslachten.
En wij + stemmen in met Hen in verering voor Uw grote, witte
Troon, vanwaar alle Liefde en Licht en Zegen uitstromen over de
werelden, die Gij hebt geschapen.
[ Diakenmis:
Elevatie van één van de hosties. Daarna knielen.
Doorgaan naar pagina 29 - VREDEGROET

]
O Zoon Gods, Die heden tegenwoordig zijt op duizenden altaren en
toch Eén en ondeelbaar zijt, ten teken van Uw groot offer breken wij
dit Uw Lichaam, biddende, dat door die handeling, vanouds
ingesteld,
Uw + Kracht,
Uw + Vrede en
Uw + Zegen,
die Gij ons schenkt in dit heilig Sacrament, alom over Uw wereld
mogen worden verspreid en zoals Gij, O Heer Christus, aan Uw
discipelen bekend zijt geworden in het breken van het brood, zo
mogen al Uw kinderen zich één weten in U, evenals Gij één zijt met
de Vader.
G. Amen.
G.

Amen.
VREDEGROET

P.C. De vrede van de Heer zij altijd met u.
G.
En met uwenuw geest.
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P.

O C.Gij, Die in dit aanbiddelijk Sacrament ons een levende gedachtenisheri
en de belofte hebt nagelaten van Uw wondere liefde voor de
mensheid en ons door dit Sacrament genadig voert tot wonderbare
en mystieke gemeenschap met U, geef dat wij de heilige mysteriën
van Uw Lichaam en Uw Bloed zó mogen ontvangen, dat onze zielen
worden opgeheven tot in de onmetelijkheid van Uw liefde en dat wij,
met een verheven streven vervuld, altijd indachtig mogen zijn aan
Uw Tegenwoordigheid in ons en de zegen van een heilig leven
mogen verspreiden.
G. Amen.

G.

Amen.

De gemeente wordt ter communie uitgenodigd met de woorden:
PC/D. Komt allen nader, + gij,allen die wenstwensen deel te hebben aan
het Lichaam [en Bloed] van Christus onze Heer en ontvangt dit
allerheiligst Sacrament.
PC/D. Het + Lichaam [en Bloed] van onze Heer Christus beware u ten
eeuwigen leven.

PAblutie (reinigen van de kelk en van de vingers van de celebrant)
C.

Onder aardse sluier zijn wij nu in mystieke gemeenschap verbonden
met Christus onze Heer. Eens zullen wij als Zijn discipelen, Hem
met ongesluierd gelaat aanschouwen en, ons verheugend in Zijn
heerlijkheid, naar Zijn beeld en gelijkenis worden veranderd. Dan
zullen Zijn discipelenwij door Hem met grote vreugde worden
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gebracht in devoor het glorierijke aanwezigheidAangezicht van Zijn
Vader.
Allen staan.
COMMUNIO (gemeenschap)
G.

Amen. De lof en de glorie, de wijsheid en de dank, de eer en de
sterkt' en de macht zij de Al-Ene God onze Heer, in alle eeuwigheid.
Amen.
POSTCOMMUNIO

PC. Laat ons gezamenlijk bidden.
Allen knielen.:

G.
Wij, die verkwikt zijn door Uw hemelse gaven, bidden U,
O Heer God, dat Uw genade innerlijk zozó in onze harten zij gegrift,
dat zij zich in al onze handelingen openbare.
Door Christus onze Heer.
Amen.
PC. De Heer zij met u.
G.
En met uwenuw geest.
PC. Ite missa est.
G.

Deo gratias.
ZEGENING

P
C.

De Vrede van God, die elk begrip te boven gaat, beware uw hart en
uw verstand in de kennis en de liefde van God en van Zijn Zoon,
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Christus onze Heer; en. De zegen van God almachtig, de Vader, de
 Zoon en de Heilige Geest zij met u en verblijve bij u, altijd.
G. Amen.
[PD. De + genade van Christus, en de liefde van God en de gemeenschap
van de Heilige Geest, zij met ons allen, in der eeuwigheid. ]
G.

Amen.

[C.

Mogen de Heiligen, wiervan wie wij leerlingen u trachttrachten te
worden, uons het Licht doen zien dat u zoekt, uwij zoeken en ons de
krachtige steun geven van Hun mededogen en Hun wijsheid.
Er is een vrede die elk begrip te boven gaat, wonend in het hart van
hen, die in het eeuwige leven.
Er is een kracht die alle dingen vernieuwt; zij leeft en beweegt in
hen, die het Zelf kennen als één. Moge die vrede u omzweven, die
kracht u opheffen, tot u staat waar de Ene Inwijder wordt
aangeroepen en u Zijn  ster ziet stralen.]
Moge die vrede ons omzweven, die kracht ons opheffen, tot wij
staan waar de Ene Inwijder wordt aangeroepen en wij Zijn  ster
zien stralen.]

G.

Zevenvoudig Amen.

De geestelijkheid verlaat de kerk, evt. onder het zingen van een gezang.
U wordt verzocht de kerk pas te verlaten ná het doven van de kaarsen.
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GENEZINGSDIENST
WanneerSacrament van heling
Indien de Genezingsdienstdienst direct opna de H. EucharistieMis volgt, die
door patiënten is bijgewoond, worden besprenkeling,dan het Asperges, het
Confiteor en de Absolutie weggelaten.
weglaten. De Communie wordt bij voorkeur tijdens deze dienst ontvangen
patiënten de H. Communie tijdens de Genezingsdienst en niet in de
voorafgaande H. EucharistieMis.

De gemeente staat.
Allen staan.
INVOCATIE

PC. In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige
Geest.
[ - of:
In Naam van de Allerhoogste: In de Kracht van de Vader, in de
Liefde van de  Zoon en in de Wijsheid van de Heilige Geest. ]
G. Amen.

ASPERGES

[G. Amen.

P. C.
[Moge de HeerGod mij + louteren, opdat ik Zijndeze
dienst waardig zal verrichten;
[. In de kracht van de HeerAllerhoogste verdrijf ik alle
kwaadonzuiverheid van Zijndit heilig altaar en koor en uit dit huis,
waarin wij HemGod aanbidden ;]
en ik] / [Ik] bid onze hemelse Vader Zijn genezende Engel te zenden om
deze Zijnde hier aanwezige getrouwe{(n) te bedienen, opdat zij
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moge(n) worden genezen naar ziel en naar lichaam. Door Christus
onze Heer. G. Amen,
[CONFITEOR

G.

Door Christus onze Heer.
Amen.

Allen knielen.
CONFITEOR
G.

O HeerGod, Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot
een beeld gemaakt Uwervan Uw eigen eeuwigheid, dochmaar vaak
vergeten wijvergeet ik de luister van onsdat erfdeel en
dwalendwaal af van het pad, dat leidt tot rechtschapenheid Doch.
Maar Gij, o HeerGod, hebt ons het streven ingeschapen naar de
heerlijkheid, waarin Gij staat, en onsmijn hart is zonder ruste, tot
het vrede vindt in U. Zie met liefde neer op onze velemijn
onvolmaaktheden en vergeef ons al onzemij mijn fouten, opdat wijik,
vervuld metvan de glans van het eeuwige licht, een vlekkeloze
spiegel mogenmoge worden Uwervan Uw macht en het beeld
Uwervan Uw goedertierenheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
ABSOLUTIE

PC. God de Vader, God de + Zoon en God de Heilige Geest zegene,
beware en heilige u; de Heer zie in Zijn liefde op u neerChristus
schenke u Gods Liefde en zij u genadig: de Heer Genade en [geve
u  absolutie (van al uw zonden en schenke). Christus]  herstelle
in u de genade en de troostvolheid van deGods harmonie en geve u
de vertroosting van Gods Heilige Geest.
G.

Amen]

De gemeente staat op. Indien gewenst, kan het volgende gezang worden
gezongen.
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[[Facultatief:
Allen staan.
GEZANG

O Liefdebron, die steeds gevuld,
Uw gulle gavenschat
met allen deelt en niettemin
het Al in Eén bevat.
Van onze lippen klinkt Uw Naam,
als 't hart naar liefde vraagt;
Zijn herkomst kent de liefde alleen;
't is liefde, die hem draagt.
't Is niet alleen in 's hemels sfeer
dat Christus machtig troont;
ook in het diepste aards gebied
is hij door God gekroond.
Zijn teder koesterende hulp
herstelt verloren kracht,
door louterende liefde en
't geloof in ZijneGods macht.
Aan 't smart'lijk ziekbed heelt zijn kracht,
die stroomt door 't reine kleed;
bij 't raken van de zoom ervan
verdrijft Hij al ons leed.
Ons eerste kinderlijk gebed
gaf Hij ons te verstaan;
de bede om der doden rust
wordt in Zijn Naam gedaan.
In 't eenzaam kluister van ons hart
verschijnt Uw Naam als licht,
en duizendvoudig straalt Zijn glans.
vanaf Uw aangezicht.
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O Christus, bron van rein geluk,
U loven wij altijd,
Die met de Vader en de Geest
zijt Eén in eeuwigheid.
Amen.]
LEZING UIT DE HEILIGE SCHRIFT
(Jacobus 5:14-16)
Allen zitten indien het volgende wordt gelezen.

[LEZING UIT DE HEILIGE SCHRIFT (Jacobus 5:14-16)
P. C. Hoort naar de woorden vandie God sprak door de Apostel Jacobus:
Is er Laat iemand die ziek onder u? Dat hij tot zich roepe de
priestersis een priester van de kerk en dat zij over bij zich roepen;
laat deze voor hem bidden, en hem zalvende met olie zalven in de
naam van de Heer. En het gelovigChristus. Het innerlijke gebed zal
de zieke behoudenredden, en de HeerChristus zal hem oprichten en
zo hij zonden gedaanlaten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft,
zal hebben, het zal hem vergeven worden. Bidt voor elkaar, opdat
gij gezond wordt. Een krachtig dan zult u genezen. Want het gebed
van deeen rechtvaardige vermag veel]is krachtig en mist zijn
uitwerking niet.
Alleen indien de liturgische kleur rood is, wordt volgt het Veni Creator
gezongen.
VENI CREATOR

Kom Grote Schepper, Geest, die wijdt;
Gij, die het Vuur der liefde zijt,
schenk Uw genadevolle kracht
aan ‘t't hart, dat UweUw hulp verwacht.
O Parakleet, U roepen w' aan,
Gij brengt Gods hoogst geschenk ons aan,
Sacrament van Heling
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fontein des levens! Liefde! Vuur!
des Hemels balsem, mild en puur.
Schenk ons Uw gaven zevenvoud,
Gij, vinger Gods, die ons behoudt,
Die, door de Vader ons beloofd,
de tong de macht geeft, die Hem looft.
Ontsluit de zinnen voor Uw macht,
doorstroom ons hart met Liefde's kracht;
met wijs geduld en stille vreugd
maak onze zwakheid sterk door deugd.
Drijf onze vijandVerdrijf het duister van ons wijd,
geef ons de vreevreê der eeuwigheid,
geef dat de mens door U geleid,
rechtvaardig door het leven schrijdt.
Geef dat wij door Uw gunstbetoon
de Vader kennen en de Zoon,
zomede Goden evenzo de Heil'ge Geest,
altijd uit Hen met Hen geweest.
Ons aller dank en eerbetoon
zij God de Vader en de Zoon,
des Levens bronde Levensbron; tezelfdertijd
U Geest zij eer in eeuwigheid.
Amen.
ZALVING

P.

Laat onsC.

Laten wij bidden.

P.
O HeerGod, Die de mens lichamelijke gezondheid en kracht hebt
gegeven om U daarmee te dienen, wij bidden U, Uw dienaar/dienaresse/ /
dienaren te bevrijdenbevrijden van zijn/haar/hun ziekte/ en/of zwakte
[voor zover dat hem/haar/hun nuttig zal zijn] en hem/haar/hen door de
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macht van Uw + zegen [volkomen] te doen herstellen, zowel uiterlijk in
de gezondheid van het lichaam, als innerlijk in die van de ziel. Door
Christus onze Heer. G. Amen.
G.

Amen.

Bij een terminale patiënt kan i.p.v. bovenstaand gebed het onderstaande
worden gebeden:

O God, wij bidden u het lijden van deze mens(en) te verzachten en
hem/haar door de macht van Uw + zegen innerlijke heling en vrede te
schenken. Door Christus onze Heer.
G.

Amen.

Allen gaan zitten. Zij die de ziekenzalving willen ontvangen, komen hiertoe één
voor één naar voren.
EXORCISME

P. C. In de Naam die boven alle namen verheven is, door de kracht van
de + Vader en van de + Zoon en van de Heilige + Geest, verdrijf ik
alle invloeden van het kwaad, opdat u gereinigd mag worden zoals
het behoort, om dit sacrament van het Heilig Oliesel te ontvangen.
De priestercelebrant zalft de patiëntmet olie + op het voorhoofd met de

woorden:.
P. C. In de naam van onze Heer Christus en onder aanroepingaanroeping
van de aartsengel Rafaël en Onze Lieve VrouweVrouwe + zalf ik u
met olie, opdat u heling mag verkrijgenverkrijgen, zowel naar ziel
als naar lichaam.
Dan zalft hijvolgt de +++ kruin, de keel en de nek van de patiënt.
Vervolgens legt hij beide handen op zijn/haar hoofd en zegt:.
HANDOPLEGGING

P. C. Moge Christus, [de Zoon van God,,] Zijn helende kracht over u
uitstorten en u omschijnen met het Licht van Zijn Liefde.
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Nadat iedereen die dat wenst de zalving heeft ontvangen, bidt de
priestercelebrant:

PC. Moge de Almachtige God in Zijn oneindige Liefde onze Vader in
de hemel, de Almachtige God, geven dat, zoals uw licha(a)m(en)
uiterlijk gezalfd werd(en) met deze zichtbare olie, uw ziel(en) ook
innerlijk worde(n) gezalfd met de Heilige Geest. Die is de Geest
van kracht, verlichting en verblijding. En moge Hij zozeer u
vervullen met de Geest van Zijn Wijsheid en u sterken met Zijn
ontzaglijke Kracht, dat gij zult volharden op het pad van heiligheid
en Hem altijd vreugdevol zult dienen op de weg. die Hij voor u
heeft aangewezen. Door Christus onze Heer. G.
Amengezalfd
worde(n) met de Heilige Geest.
Die is de Geest van kracht, verlichting en verblijding. En moge Die
u zo zeer vervullen met Wijsheid en sterken Kracht, dat u in
vreugde zult volharden op de weg die God voor u heeft
aangewezen. Door Christus onze Heer.
G.

Amen.

[Facultatief:
Indien er patiënten zijn die men nog Communie wensenwenst te ontvangen,
volgt:
[COMMUNIE

P.
C.

O God
Gij, Die ons door het wonderbare sacrament van het Altaar in dit
aanbiddelijk Sacrament ons een levende gedachtenisherinnering en
de belofte hebt nagelaten van Uw eeuwige offering; wondere liefde
voor de mensheid en ons door dit Sacrament genadig voert tot
wonderbare en mystieke gemeenschap met U, geef ons, biddendat
wij U, het heiligheilige mysterie van Uw Lichaam zó temogen
ontvangen., dat onze zielen worden opgeheven tot in de
onmetelijkheid van Uw liefde en dat wij steeds bewust, met een
verheven streven vervuld, altijd indachtig mogen zijn van de kracht
van Uw aan Uw Tegenwoordigheid in ons en de zegen van een
heilig leven dat in ons is. En geef dat wij. door met vreugde ons
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leven als een offerande op te dragen, ons één mogen weten met U.
en door U met al wat leeft. Die met de Vader in de eenheid van de
Heilige Geest leeft en heerst, God in alle eeuwen der eeuwen.
mogen verspreiden.
G.

Amen.

Zij die Communie wensen te ontvangen, komen naar voren.
P. C. Het + Lichaam van Christus onze Heer beware u ten
eeuwigeneeuwige leven.
Nadat allen Communie hebben ontvangen, zegt de priester:
P. C. Laat ons gezamenlijksamen bidden.
Allen knielen.
G.

Wij, die verkwikt zijn door Uw hemelse gaven, bidden U o
HeerGod, dat Uw genade innerlijk zozó in onze harten zij gegrift,
dat zij zich in al onze handelingen openbare. Door Christus onze
Heer. Amen.]
[ PAmen. ]

[C.

O Heer Christus, Gij grote Genezer van de mensheid, aanvaard
onze innige dank voor de geestelijke en lichamelijke verkwikking,
die wij door uw genade en met de hulp van de Aartsengel Rafaël en
Onze Lieve Vrouwe mochten ontvangen. Gij, die leeft en heerst in
alle eeuwigheid. G. Amen.]

G.

Amen. ]

[Indien nu een andere dienst volgt, wordt de volgende zegenbede uitgesproken:
C.

De  genade van Christus, en de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen in eeuwigheid.

G.

Amen ]

In alle andere gevallen volgt de
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ZEGENING

PC. In Gods genade, liefde en bescherming bevelen wij u; de HeerGod
 zegene u en behoede u, de HeerGod doe Zijn Aangezicht over u
lichten en zij u genadig; de HeerGod verheffe over u het licht van
Zijn Aanschijn en geve u Zijn vrede, nu en in alle eeuwigheid.
G.

Amen.

De geestelijkheid verlaat de kerk.
U wordt verzocht de kerk pas te verlaten ná het doven van de kaarsen.
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LOF van het ALLERHEILIGST SACRAMENT
INVOCATIE

P.C. In de Naam van de Vader en van de  Zoon en van de Heilige
Geest.
[ - of:
In Naam van de Allerhoogste: In de Kracht van de Vader, in de
Liefde van de  Zoon en in de Wijsheid van de Heilige Geest. ]
G.

Amen.

Het H. Sacrament wordt uitgesteld, waarna de gemeente knielt en zingt:
O SALUTARIS HOSTIA

Gezegend Offer, dat voor ons
des hemels poortende hemelpoorten wijd ontsluit,
de vijandhet duister dringt van alle kant,
O sta ons bij en schenk ons kracht.
Tot U stijg' alle lof en dank
door d'eeuwen heen, O Eén in Drie.
Geef ons het Leven zonder eind'
met U in 't waar geboorteland.
Amen.
Veelal wordt de volgende litanie in beurtzang gezongen. De priestercelebrant
zingt daarbij de oneven en gemeente de even coupletten. Evt.Eventueel ingekort
tot coupletten 1-9 en 22 of 1 en 10-22
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LITANIE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

God de Vader, God de Zoon,
Eén met Hem in eeuwigheid,
God de Geest, met beiden één,
Hoor ons, O Drievuldigheid.
Zoon van God en Vorst van Licht,
groot in Liefde, sterk in Macht,
Sterre van de morgenstond,
Christus, Heer, wij groeten U.
Leider van het hemels heir,
voor U wijkt de duisternis,
door U overwint het Licht,
Zoon van God, wij groeten U.
HereChristus voor Wiens reine gloed
al wat kwaad is wijken moet,
eeuwig lichtend Oog des Dags,
Zoon van God, wij groeten u.
Gij, Wiens Wijsheid alles schiep,
Gij, Die door Uw macht'ge hand
heel de schepping houdt in stand,
wij, Uw Kerkvolk, aanbidden U.
Gij, Wiens Licht en Kracht doorstraalt
alles, wat Gij hebt gemaakt,
alles koestert, allen steunt,
wij, Uw Kerkvolk, aanbidden U.
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7.

Gij, Wiens schoonheid als een ster
fonkelt aan het firmament,
slechts gesluierd voor ons oog,
wij, Uw Kerkvolk, aanbidden U.

8.
(zacht)

9.

Gij, voor Wie in hemels koor
engelen van levend licht
juichend zingen U ter eer,
Christus, Heer, wij groeten U.
Heer van Wijsheid, Bron van Licht,
Eenheid, Gij, van al wat leeft,
Zon van glorie, Vredevorst,
wij, Uw Kerk, aanbidden U.
wij, Uw volk, aanbidden U.

10.

11.

Gij, Wiens onbegrensde macht,
heiligen, gehuld in Licht,
eren in mystieke dienst,
Christus, Heer, wij groeten U.

Gij, Die steeds in overvloed
schenkt Uw zegen aan Uw Kerkvolk,
onophoud' lijk, onbeperkt
Vorst van Licht, wij groeten U.

12.
(zacht)

God'lijk Priester, Salems Vorst,
Gij, Wiens Liefd' ons tot U brengt
door 't mystieke Brood en Wijn;
wij, Uw Kerkvolk, aanbidden U!
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Priester, Zelve d'Zelf de Offerand,
door profeten ons voorspeld,
mens geworden hier op aard' (buigen)
Zoon van God, wij groeten U.
Door Uw lout'rende gena
zien wij U door ons geloof,
voelen Uw aanwezigheid,
Christus, Heer, wij groeten U.
Heer van Liefde, Die verstaat
ied' re kreet van smart of nood,
Trooster van der mensenons aller hart,
help ons, heil'ge Meester.
Heler van der zielen leed,
vreugde der gezegenden,
vrede voor wie smacht naar rust,
wij, Uw Kerkvolk, aanbidden U.
O Genezer, Gij, Die heelt
aller mensen zieleleedzielenleed,
Gij, Die elke bede hoort,
help ons, heil' ge Meester.
Dat Uw naam niet word' onteerd
door gedachte, woord of daad,
dus verslui 'rend Uw gelaat,
help ons, heil'ge Meester.
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Dat het hart verlost moog' zijn,
vrij van zorgen, vrij van pijn,
dat de ziel Uw vrede kenn',
help ons, heil'ge Meester.

19.

20.

Dat, gelouterd door Uw Kracht,
allen in Uw Liefde sterk,
vinden 't pad dat voert tot U,
help ons, heil' ge Meester.

21. Tot, de pelgrimstocht volbracht,

rust en zegening ons wacht,
Vriend der pelgrims, aan Uw voet
Zoon van God, wij groeten U.
22.

God de Vader, God de Zoon.
Eén met Hem in eeuwigheid,
God de Geest, met beiden Eén,
wij zijn DijnU, Drievuldigheid.

In plaats van de bovenstaande litanie kan -b. v.bijvoorbeeld in geval het
H. Lof wordt gecelebreerd tijdens feestdagen van O.L.Onze Vrouwe- ook
het onderstaande gezang worden gezongen:
[[ O Reinst' aller scheps'len, wees Moeder gegroet.
Gij bloem van de mensheid, Die elk minnen moet.
Als nacht overschaduwt ons, Moeder vol vrêe,
zien w' uit naar Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee, Gij Ster van de Zee,
dank God voor Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
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Als donkere nacht drukt de wereld temeer
en duistere machten bestrijden de Heer,
dan gaat ons verlangen naar U uit en wij
ontvangen Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee, Gij Ster van de Zee,
dank God voor Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
dank God voor Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Hij zocht naar een moeder, die Zijn jonge groei
kon voeden en koest'ren tot volschone bloei.
Het Licht van Uw reinheid beantwoordd' Zijn beê;
Hij zegend' Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee,
enz.
Schoon d' aard' Hem verstootte, miskenning Hem bood,
schiep Gij Hem een tempel voor 't levende Brood.
Hij vond daar een wijkplaats van eind'loze vreevreê
in 't hart van Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee,
enz.
O Maagdelijn teder, o Moeder sereen,
als dank dat Gij koesterde 't Kindeke klein
kroond' Hij U Vorstinne in heilige steesteê
en Hij toefd' in Uw stralen, Gij Ster van Zee.
Ster van de Zee,
enz.
Volbracht is Uw taak nu, Uw dienst werd beloond:
gekleed met de zon en met sterren gekroond.
Vorstinne der eng'len, schoon ver toch nabij,
straalt Gij door de eeuwen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee,
enz.
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Zij ere aan God in de hoge geboôn
en glorie aan Vader, aan Geest en aan Zoon.
Brengt lof en brengt dank voor Zijn zegen en meê
voor 't Licht van Uw stralen, Gij Ster van de Zee.
Ster van de Zee,
enz.
Tijdens de tweede regel van het Tantum Ergo buigen allen in eerbied
voor het Sacrament.
TANTUM ERGO

Daarom eren, voor Hem buigend,
wij dit heilig Sacrament.
D' oude schaduw moetOude beelden gaan verdwijnen,
want het nieuwe Licht is hier,
dat, aloud geloof verlichtend,
geeft ons dieper inzicht weer.
Altaar wordt nu gewierookt.
Laat ons dank en hulde brengen
aan de Vader en de Zoon.
Eerbied, lof zij Hun gegeven,
door de eeuwen eeuwen heen.
Immer ook Zijn Liefde lovend,
Die uit Hen met Hen blijft Eén.

Amen

P.

Gij gaaft hunC. U gaf ons het / hemels brood.

G.

Bevattende louter / lieflijkheid.

P.
C.

O Heer
Gij Christus, verborgen in des / mensen geestde / mensengeest.
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G.

OntsluitOpen Uw ogen in ons, zo dat wij aan/schouwenschou / wen.

PC. O God, Die ons door het wonderbare Sacrament van het Altaar een
levende gedachtenisherinnering hebt nagelaten van Uw eeuwige
Offeringvoortdurend Offer; geef ons, bidden wij U, het heilig
mysterie van Uw Lichaam en Uw Bloed zó te vereren, dat wij ons
altijd bewust mogen zijn van de kracht van Uw leven, dat in ons is,
en dat wij, door met vreugde ons leven als een offerande op te
dragen, ons één mogen weten met U en door U met al wat leeft.
Die met de Vader in de eenheid van de Heilige Geest leeft en heerst;
in alle eeuwen der eeuwen.
R. Amen
G. Amen
LOFPRIJZING

PC. Aan de Allerheiligste en aanbiddelijke Drie-eenheid, Vader, Zoon
en Heilige Geest, drie Personen in één God; aan Christus onze Heer,
de enige wijze Raadsman, de Vredevorst; aan de Zeven Machtige
Geesten die voor de Troon zijn; en aan de luisterrijke vergadering
van de Rechtvaardigen, die volmaaktheid hebben bereikt, de
Wachters, de Heiligen, de Groten, zij lof zonder einde van alle
levende schepselen, en eer, macht en glorie, nu en tot in deralle
eeuwigheid.
G.

Amen.

De ZEGEN met het ALLERHEILIGSTE wordt nu gegeven.
Wanneer na de zegen het Sacrament in het tabernakel is geplaatst, staat de
gemeente op en zingt:

Antifoon
Komt laat ons Hem ver/eren, Christus de / Heerons / Licht.
49

Vrij-Katholieke Kerk
PSALM

PC. O, looft de Heer, gij / allen Zijn dienaars:
G.

en prijst Hem, / al gij volken.
Want Zijn goedertierenheidbarmhartigheid is / geweldig over ons:
en de waarheid des / Heren is in der eeuwigheid.
Ere zij de / Vader en de Zoon: e/n de Heil'ge Geest
gelijk het was in de begin/ne, thanshet be/gin, nu is en immeraltijd
zijn zal:
in der eeuwen/eeuwen. Amen.

Antifoon
Komt laat ons Hem verlerenver/eren, Christus de / Heerons / Licht.
SLOTGEZANG

Voorbij is 't plechtige uur,
verklankenverklonken 't heilige Woord,
maar in onze ziel, alsof Eng'len zingen,
zingt zacht nog Uw zegening voort.
O Meester, geef dat die zang altijd
klink’ door ons leven, dat U is gewijd.
klink’ door ons leven, dat U is gewijd.

En met eerbiedige tred,
door Uwe kracht weder sterkweer versterkt,
gewijd als bewaarders van Uw genade,
verlaten wij wedernu weer Uw kerk
en treden uit in de stille nacht,
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dragers van Uwe zo heilige Kracht.

Amen.

U wordt verzocht de kerk te verlaten ná het doven van de kaarsen.
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