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OPENINGSRITUS EN INSTALLATIE NIEUWE PASTOOR 

 

 

INTREDEZANG: Jubilate Deo (Robert Jones)  

  

Jubilate Deo omnis terra, 

Servite Domino in laetitia, 

Intrate in conspectu ejus 

quia Dominus ipse est Deus. 

 

Jubelt voor God alle landen. 

Dient de Heer in vreugde.  

Treedt voor zijn aangezicht, 

want de Heer is God.  

                                    (Ps. 100, 1-3a) 

 

KRUISTEKEN & BEGROETING 

 

Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest.  

Allen: Amen. 

 

Bisschop: Vrede zij u. 

Allen: En met uw geest. 

 

 

WELKOMSTWOORD door gedelegeerd voorzitter  

    Bert Jan Rozestraten 

 

INLEIDEND WOORD door de Bisschop 

 

 

VOORLEZEN VAN DE BENOEMINGSBRIEF door Wilma Groot,  

lid parochiebestuur  
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AFLEGGING VAN DE AMBTSEED 

 

Bisschop: Thans verzoek ik de nieuwe pastoor onder ede te 

        beloven, dat hij zijn plichten als pastoor zo goed 

        mogelijk zal vervullen. 

 

Pastoor Ruben legt nu de ambtseed af met zijn rechterhand 

op het Evangelieboek: 

 

Ik, Ruben Mendroso Torres, beloof onder ede 

dat ik overeenkomstig de kerkelijke voorschriften en in    

onderwerping aan de paus van Rome en aan de  

bisschop van Haarlem-Amsterdam de plichten van mijn 

herderlijk ambt getrouw en stipt zal vervullen; 

dat ik naar best vermogen zal zorg dragen voor het    

zielenheil van mijn parochianen;  

dat ik bij de viering van de Eredienst en bij de bediening 

van de heilige Sacramenten de daarvoor gegeven  

voorschriften nauwgezet zal nakomen;  

en dat ik de kerkgebouwen naar best vermogen zal  

onderhouden en het overige bezit van de parochies  

getrouw zal beheren. 

Zo waarlijk helpe mij God en deze heilige Evangeliën  

Gods. 

 

Bisschop: 

Overeenkomstig de benoemingsbrief bevestig ik u als 

pastoor en draag u de herderlijke bediening op van de 

parochies in het samenwerkingsverband ‘De Heilige 

Familie’. 

Moge de heilige Geest u bijstaan, u meer en meer 

vertrouwd maken met de boodschap van het Evangelie 

en uw hart blijvend openen voor de gelovigen die aan 

u worden toevertrouwd. 



3 

 

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 EN GLORIA (koorzang: Messe du marriage – F.X. Gruber) 

 

GEBED 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 

EERSTE LEZING Uit het boek Nehemia 

 

In die dagen bracht de priester Ezra, het boek van de wet  

voor de vergadering van mannen en vrouwen en van allen 

die de voorlezing konden volgen.  

Het was de eerste dag van de zevende maand.  

Vanaf de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek  

op het plein voor de Waterpoort ten aanhoren van mannen 

en vrouwen en van allen die het konden volgen.  
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Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het 

wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten 

verhoog staan dat voor die gelegenheid opgeslagen was. 

Ten aanschouwe van heel het volk, hij stak immers boven 

allen uit, opende Ezra het boek. 

Op dat ogenblik gingen allen staan. Ezra prees de Heer, de 

grote God, en heel het volk antwoordde: ‘Amen, amen’! 

De Levieten staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd 

en zij aanbaden de Heer  met het gezicht tegen de grond. 

Zij lazen uit het boek van Gods wet, legden het uit en 

verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. 

Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra de priester 

en schriftgeleerde, en de levieten die de uitleg gaven tot heel 

het volk: ‘Deze dag is aan de Heer, uw God, gewijd.  

Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.’. 

Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten  

toen het de woorden van de wet hoorde. 

En ze zeiden hun: ‘Komt, gaat lekker eten en drinkt er zoete 

wijn bij en deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze 

dag is aan onze Heer gewijd. 

Weest niet bedroefd, maar de vreugde die de Heer u schenkt  

zij uw kracht’. 

Woord van de Heer. Allen: Wij danken God. 

 

ANTWOORDPSALM uit Psalm 119  (gesproken) 

 

Lector:  Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 

Allen:    Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 

 

L:  De Wet van de Heer is volkomen, 

     zij sterkt de onzekere geest. 

     zijn voorschriften zijn betrouwbaar, 

     onwetenden maken zij wijs. 

A: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
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L:  Rechtmatig zijn al zijn bevelen, 

     bevredigend voor het gemoed. 

     glashelder zijn zijn geboden, 

     zij zijn een licht voor het oog. 

A: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 

 

A: Het woord van de Heer is eerlijk, 

     het blijft in eeuwigheid waar. 

     zijn uitspraken zijn waarachtig, 

     rechtvaardig in iedere zaak. 

A: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 

 

L:  Laat al mijn spreken en denken 

    voor U aanvaardbaar zijn, Heer, 

    voor U, mijn rots en verlosser. 

A: Uw woorden, Heer, zijn geest en  leven. 
 

 

 

TWEEDE LEZING Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan 

de Korintiërs. 

 

Broeders en zusters, Het menselijke lichaam vormt met zijn vele 

ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken 

te zamen één lichaam uit.  Zo is het ook met de Christus. 

Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de 

kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel 

lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één 

Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lid  

maar uit vele leden. Veronderstel dat de voet zegt: ‘omdat ik 

geen hand ben behoor ik niet tot het lichaam’, behoort hij 

daarom niet tot het lichaam? En veronderstel dat het oor 

zegt: ‘omdat ik geen oog ben behoor ik niet tot het lichaam’, 

behoort het daarom niet tot het lichaam?  

Als het hele lichaam oog was waar bleef dan het gehoor?  

Als het helemaal gehoor was waar bleef de reuk? 
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In werkelijkheid echter heeft God de ledematen en organen  

elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam aangewezen  

zoals Hij het gewild heeft. Als zij alle samen één lid vormden  

waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele 

ledematen, maar slechts één lichaam. Het oog kan niet tot de 

hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig en evenmin het hoofd tot 

de voeten: ik heb je niet nodig’. 

Nog sterker: juist die delen van het lichaam die het zwakst 

schijnen te zijn zijn onmisbaar. En die wij beschouwen als 

minder eerbaar omgeven wij met grote eer. Onze minder 

edele ledematen worden met groter kiesheid behandeld, 

de andere hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo 

samengesteld dat Hij aan het mindere méér eer gaf, 

opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de 

ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen.  

Wanneer één lid lijdt delen alle ledematen in het lijden;  

wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij zijt 

het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit 

lichaam.  

Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangestéld:  

ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars;  

voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, 

hulpbetoon, bestuur en velerlei taal. Zijn soms allen apostelen, 

allen profeten, allen leraars, allen wonderdoeners? 

Hebben allen gaven van genezing? Spreken allen in 

vervoering? Kunnen allen uitleg geven ? 

Woord van de Heer. A.: Wij danken God. 
 

 

ALLELUJA  (koorzang - gregoriaans) 

 

Alleluia. Dominus regnavit, exsultet terra: laeterntur insulae  

multae. Alleluia. 

 
Alleluia. De Heer is koning; de aarde mag juichen, blij zijn de 

eilanden zonder tal. Alleluia. 
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EVANGELIELEZING door Pastoor Ruben Torres 
 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas. 
 

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen  

die onder ons hebben plaats gevonden, aan de hand van de 

gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die 

van het begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het 

woord zijn getreden. Vandaar, edele Teofilus, dat ook ik 

besloot - na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben 

onderzocht –  voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de 

bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin 

gij onderwezen zijt. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de 

Geest uit de woestijn terug naar Galilea en men sprak over 

Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun 

synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in 

Nazaret, waar Hij was grootgebracht.  

Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de 

synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de 

boekrol van de profeet Jesaja aan.  

Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond:  

‘De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij 

gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde 

Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating 

bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien: om 

verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te 

kondigen van de Heer’. 

Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar 

en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen 

op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: 

‘Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt  is thans in 

vervulling gegaan’. 

Woord van de Heer. A.: Wij danken God. 
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ACCLAMATIE NA DE EVANGELIELEZING 

 

 

 
 

 

Homilie door de Bisschop 

 

Geloofsbelijdenis  -  Credo III  

 

Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem,  

factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium et 

invisibilium. 

Et in unum Dominum Iesum 

Christum, Filium Dei 

unigenitum, et ex Patre 

natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, Lumen de 

Lumine, Deum verum de 

Deo vero, 

genitum non factum, 

consubstantialem Patri; per 

quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et 

propter nostram salutem 

descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu 

Sancto ex Maria Virgine, et 

Ik geloof in één God, de 

almachtige Vader, 

Schepper van hemel en 

aarde, van al wat zichtbaar 

en onzichtbaar is.  

En in één Heer, Jezus 

Christus, eniggeboren Zoon 

van God, vóór alle tijden 

geboren uit de Vader. 

God uit God, licht uit licht, 

ware God uit de ware God. 

 

Geboren, niet geschapen, 

één in wezen met de Vader, 

en door wie alles 

geschapen is. Hij is voor ons, 

mensen, en omwille van ons 

heil uit de hemel 

neergedaald. Hij heeft het 

vlees aangenomen door de 
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homo factus est. 

 

Crucifixus etiam pro nobis 

sub Pontio Pilato, passus et 

sepultus est, 

et resurrexit tertia die, 

secundum Scripturas, 

et ascendit in caelum, sedet 

ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum 

gloria, iudicare vivos et 

mortuos, cuius regni non erit 

finis. 

Et in Spiritum Sanctum, 

Dominum et vivificantem, 

qui ex Patre Filioque 

procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul 

adoratur et conglorificatur: 

qui locutus est per 

prophetas. 

 

Et unam, sanctam, 

catholicam et apostolicam 

Ecclesiam. 

 

Confiteor unum baptisma in 

remissionem peccatorum. 

Et expecto resurrectionem 

mortuorum, 

et vitam venturi saeculi.  

Amen. 

heilige Geest uit de Maagd 

Maria en is mens geworden. 

Hij werd voor ons gekruisigd, 

Hij heeft geleden onder 

Pontius Pilatus en is 

begraven. Hij is verrezen op 

de derde dag, volgens de 

Schriften. Hij is opgevaren 

ten hemel: zit aan de 

rechterhand van de Vader. 

Hij zal wederkomen in 

heerlijkheid om te oordelen 

levenden en doden en aan 

zijn rijk komt geen einde. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die Heer is en het leven 

geeft, die voortkomt uit de 

Vader en de Zoon, die met 

de Vader en de Zoon 

tezamen wordt aanbeden 

en verheerlijkt; die 

gesproken heeft door de 

profeten. Ik geloof in de 

ene, heilige, katholieke en 

apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot 

vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de opstanding 

van de doden  

en het leven van het 

komend rijk. Amen. 
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Voorbede en overdracht tekenen pastoorsambt  

 

De bisschop ontvangt de symbolische tekenen van het 

pastoorsambt van diaken Jaider en overhandigt ze 

vervolgens aan pastoor Ruben. Bij elk symbool wordt door een 

lector de bijpassende intentie van de voorbede uitgesproken.   

 

1. Sacrament van het H.Doopsel (doopschelp) 

Wij bidden voor alle jonge ouders die verblijd worden met de 

geboorte van hun kindje, dat ze vanuit hun verwondering om 

dit geschenk van het leven een bewuste stap zetten naar het 

geloof in een christelijk leven.  

We bidden voor de pastoor: dat hij de ouders in zijn 

dooppastoraal inspireert en dat door zijn toedoen Gods volk 

in ons midden groeit in aantal en deugd. 

Laat ons bidden:  

A (zingen): Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

2. Voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel 

(chrisma) 

Wij bidden voor de opgroeiende jeugd in onze regio: dat de 

kinderen en jongeren het aandurven om als christenen in het 

leven te staan en te laten zien dat ze in Jezus geloven. 

We bidden voor de pastoor: dat hij het vuur van Gods Geest 

brandend houdt in ons midden. 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

3. Sacrament van de H.Eucharistie (kelk en pateen) 

Wij bidden voor alle mensen: dat ze zich steeds welkom weten 

in de viering van de eucharistie. Dat ze graag met de pastoor 

meevieren in de kerk, zoals Jezus dat van ons heeft gevraagd. 

Voor de pastoor bidden we dat hij de liturgie zo verzorgt dat 

ze dient tot verheerlijking van God en tot heil van de 

parochianen.    Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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4. Bewaren van het Allerheiligste Sacrament (sleutel van het 

tabernakel) 

Wij bidden voor allen die samenkomen in een van onze 

kerkgebouwen, dat ze de eucharistie als bron en hoogtepunt 

van hun leven mogen ervaren. Dat Jezus het hart van hun 

leven mag zijn en dat ze Hem met geloof en eerbied mogen 

ontvangen in de heilige Communie.  

Voor de pastoor: dat hij in zijn leven, in zijn ambt en in de kerk 

het Allerheiligst Sacrament met geloof en eerbied bewaart en 

aanbidt en mensen rondom de Heer verzamelt om Gods lof te 

zingen en de heilige geheimen te vieren. 

Laat ons bidden: 

A:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

5. Sacrament van Boete en Verzoening (paarse biechtstola) 

Wij bidden voor de pastoor: dat hij ons helpt te beseffen dat 

wij mensen tot heel wat in staat zijn, maar door onze fouten 

God en elkaar tekort doen, en dat wij mensen het bovenal 

moeten hebben van Gods liefde en zijn vergeving. Dat hij 

velen tot de Sacramenten van de kerk mag leiden. 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

6. Sacrament van het Huwelijk (witte stola) 

Wij bidden voor alle mannen en vrouwen die willen trouwen 

en een gezin willen stichten: dat ze het aandurven elkaar in 

het huwelijk trouw en liefde te beloven.  

Bidden we voor de pastoor en ook voor hen die namens de 

kerk met bruidsparen optrekken en hen begeleiden naar de 

dag van hun huwelijk: dat ze steeds het beste van zichzelf 

geven en hen in naam van de Heer aanmoedigen tot trouw. 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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7. Sacrament van de zieken (olie van de zieken) 

Wij bidden voor allen die ziek zijn, of eenzaam en moedeloos. 

Voor hen voor wie het leven zwaar is geworden en voor hen 

die geen licht meer zien. Dat ze kracht kunnen putten uit hun 

geloof, dat ze mensen ontmoeten die hen dat geloof en 

vertrouwen aanreiken.  

Voor de pastoor bidden we dat hij hen bemoedigt in Jezus’ 

naam en bijzondere zorg draagt voor hen wier levenseinde 

nadert. 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Wij bidden ook voor onze paus en de wereldkerk, voor onze 

bisschop en ons bisdom, voor onze nieuwe parochieherder en 

onze parochies. Wij bidden om roepingen tot het 

priesterschap. Wij bidden voor de intenties van de plaatsen 

waarin we wonen en waarvoor we samen verantwoording 

dragen: dat Gods licht over ons allen mag schijnen. 

Laat ons bidden: 

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bisschop: God, onze Vader, die ons in Jezus uw Zoon steeds 

nabij blijft, want in Hem zijn wij uw kinderen, uw eigen volk; 

verhoor onze gebeden en geef ons wat wij met vertrouwen 

vragen. Door Christus onze Heer.  

A: Amen. 
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DIENST VAN DE TAFEL 

 

De gaven van brood en wijn worden aangedragen voor de viering 

van de eucharistie. Uw gaven kunt u straks bij het verlaten van de 

kerk deponeren in de collecteschalen bij de uitgang.  
 

 

Offerandezang: In te Domine speravi  -  F.X. Gruber 

 

In te Domine speravi, non confundar in aeternam. 

 

Op U, Heer, is onze hoop gevestigd, 

beschaam ons niet in eeuwigheid. 
 

 

Aanbieding van de gaven 

 

B: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer 

aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. 

A: 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 
 

 

EUCHARISTISCH GEBED   

 

B: De Heer zij met u. 

A: En met uw geest. 

B: Verheft uw hart. 

A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

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

A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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B: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen 

aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U 

danken, altijd en overal door Christus onze Heer. 

Die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzag- 

wekkend wonder heeft volbracht; die ons wegvoert uit het 

slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw uitverkoren en 

geheiligd volk, - koningen en priesters worden wij genoemd. 

Uw grote daden, God, verkondigen wij overal: dat Gij ons uit 

de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw 

onvergankelijk licht. 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen 

die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen 

U toe vol vreugde: 

 

Sanctus (koorzang – Mis van Gruber) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dóminus Deus Sábaoth. 

 

Pleni sunt cæli et terra glória 

tua. 

Hosánna in excélsis. 

Benedíctus qui venit in 

nómine Dómini. 

Hosánna in excélsis. 

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. 
 

 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U 

wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 

maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 

Geest. 

Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties 

en rassen en talen; want van oost tot west moet door een 

zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 

toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door 
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uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus 

Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze 

geheimen vieren. 
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en 

sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 

Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 

zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn 

leerlingen en zei:  

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE 

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN 

BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT 

VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

A.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 

van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan 

uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 

wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 

levend en heilig. 

Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw 

kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons 

met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt 

door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van 

zijn heilige Geest opdat men ons in Christus zal zien worden tot 

één lichaam en één geest. 
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Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan 

zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 

samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God, 

met Jozef haar bruidegom; samen met uw apostelen en 

martelaren, met de heilige Laurentius en met allen die in uw 

heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 

Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 

toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 

gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 

onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen met 

uw dienaar Franciscus, onze paus en Johannes, onze 

bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 

gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 

 

Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 

deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 

zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 

van overal bijeen. 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 

lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in 

uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met 

hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, 

door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is 

aan deze wereld. 

Bisschop en concelebranten:  

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: Amen 
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Het Gebed van de Heer  

 

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 worde 

geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de 

hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 

onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos 

ons van het kwade.    

 

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.  
 

 

Gebed om vrede en vredeswens  

 

B: 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.  

A: Amen. 

 

B: De vrede des Heren zij altijd met u. 

A: En met uw geest. 

B: Wenst elkaar de vrede. 
 

Agnus Dei (koorzang – Mis van Gruber) 
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COMMUNIE 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

A:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék 

en ik zal gezond worden. 
 

 

COMMUNIO Nehemia 8,10  

 

Comedite pinguia, et bibite mulsum, et mittite partes eis qui 

non praeparaverunt sibi; sanctus enim dies Domini est, nolite 

contristari: gaudium etenim Domini est fortitudo nostra. 

 
Komt, gaat eten en drinkt er zoete wijn bij en deelt ervan mee aan 

wie niets heeft, want deze dag is aan onze Heer gewijd. Weest niet 

bedroefd: de vreugde die de Heer ons schenkt, is onze kracht. 
 

 

Orgelspel 
 

 

Koorzang na de communie: Ave Maria - J. Arcadelt 
 

 

GEBED NA DE COMMUNIE 
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SLOTRITUS 
 

 

Mededelingen 
 

 

Slot- en dankwoord door Pastoor Ruben 
 

 

BISSCHOPPELIJKE ZEGEN 

 

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. 

  

Wegzending 
 

D: Gaat nu allen heen in vrede. 

A: Wij danken God. 
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SLOTLIED: Wij hebben voor U gebeden 
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