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Hoofdcelebrant: Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

Aanwezige priesters: Steven de Koning, plebaan 
      Norbert Schnell, ceremoniarius

           Diaken:  Vincent de Haas

          Lectrice:    Hanneke Oomen
         Koster/acolieten:   Steven van Roode

                         Cantor:     Jan Schuurmans
                      Organist:     Henny Vaatstra

Coördinator distributie 
                  heilige oliën:   Leontine Antens-Verwest

Liturgische teksten: @ NRL
Met toestemming overgenomen.
Alle rechten voorbehouden.
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OPENINGSRITUS

Intredezang

Waar wij in liefde samenzijn  t. P. 
Marijnissen

Kruisteken en 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.

Woord van welkom
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Schuldbelijdenis

Allen: 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.

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

Allen: Amen.

Heer, ontferm U 
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Eer aan God
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Gebed

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

Allen: Amen.

DIENST VAN HET WOORD

Lezing 

Uit de profeet Jesaja (61, 1-3a, 6a, 8b-9)

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

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
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Antwoordpsalm (ps. 89) t. A. Bronkhorst; m. S. van Roode

Mijn dienaar David heb ik opgezocht en hem gezalfd met mijn gewijde 
olie; als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen en dat mijn arm hem 
kracht verlenen zal. - Refrein

Mijn trouw en mijn genade leiden hem, mijn Naam zal hem de zege 
schenken. Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader, mijn God, de steenrots
van mijn heil. - Refrein 

Lezing 

Uit de openbaring van de H. apostel Johannes (1, 5-8)

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

Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.

Vers voor het evangelie m. S. van Roode

Evangelie

Diaken: De Heer zij met u 
Allen: En met uw geest 
Diaken: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Lucas (4, 16-21)
Allen: Lof zij U, Christus

In die tijd kwam Jezus in Nazareth, 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 
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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. “

Homilie

Hernieuwing van de beloften van de priesters aan de bisschop

De Bisschop wendt zich tot de aanwezige priesters.

Bisschop: Broeders in het priesterschap, op deze dag herdenken wij hoe 
Christus de apostelen deelachtig maakte aan zijn priesterschap 
en ook ons hierin liet delen. Wilt u ten overstaan van uw 
Bisschop en van het volk van God opnieuw beloven wat u eens 
heeft uitgesproken?

Priesters:  Ja, dat wil ik.

Bisschop: Op de dag van onze priesterwijding hebben wij allen uit liefde 
tot Christus en zijn kerk het ambt van de bediening op ons 
genomen. Wilt u deze binding aan de Heer steeds meer beleven
en op Hem gelijken door niet u zelf te zoeken, maar u te blijven 
inzetten voor datgene waartoe u zich verbonden heeft?

Priesters: Ja, dat wil ik.
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Bisschop: Er wordt van ons gevraagd dat wij betrouwbare beheerders zijn
van Gods geheimen, die ons zijn toevertrouwd in de prediking 
van het woord, de eucharistie en de andere liturgische 
vieringen. Wilt u 
deze taak naar het voorbeeld van de Goede Herder 
onbaatzuchtig, met liefdevolle toewijding vervullen?

Priesters: Ja, dat wil ik.

De Bisschop wendt zich tot de aanwezige gelovigen.

Bisschop: En u allen, broeders en zusters, vraag ik: bidt voor uw priesters, 
dat God hun overvloedig zijn gaven blijft schenken om hen te 
bevestigen in de dienst van de Hogepriester Christus en om u, 
onder hun leiding, te brengen tot de bron van het leven.

m. Fl. van der Putt

Bisschop: Ik vraag u ook voor mij te willen bidden: dat ik het 
bisschopsambt naar best vermogen blijf vervullen en mij 
voortdurend bewust ben, dat ik onder u de plaats mag 
innemen van Christus, de Hogepriester en de Goede Herder, de
Leidsman en Dienaar van allen.

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

Bisschop: Moge de Heer, onze God, herders en volk bewaren in Zijn liefde 
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: Amen.
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ZEGENINGS- EN WIJDINGSRITUS

Processie met de oliën

De oliën voor de ziekenzalving en de geloofsleerlingen alsook het reukwerk en 
de olie voor het Chrisma worden voor het altaar geplaats. Onderwijl wordt 
gezongen.

Zalving ten zegen m. P. Schollaert

Voor zovele zieken dit teken van liefde;
voor allen die lijden, ten dode toe strijden:
dit teken van kracht, een licht in de nacht. - Refrein

Voor hen die verlangen Gods woord te ontvangen,
die zijn uitverkoren, te worden herboren:
dit teken van hoop, de heilige doop. - Refrein

Voor al wie met water tot kind van de Vader,
tot beeld van de Zoon werd, tot heilige Kerk werd:
dit teken van feest, Gods heilige Geest. - Refrein

Zegening van de ziekenolie

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

Zegening van de olie voor de geloofsleerlingen

Bisschop: God, Gij zijt onze sterkte, Gij draagt zorg voor uw volk. Van U 
ontvangen wij de olie, die het symbool is van kracht. Laat dan op deze olie 
uw zegen  neerdalen en schenk kracht aan de geloofsleerlingen die 
hiermee worden gezalfd. Verleen hun wijsheid en sterkte en laat hen een 
dieper inzicht krijgen in de blijde boodschap van uw Gezalfde. Geef hun de
moed om zich in te zetten voor een waarachtig christelijk leven. Laat hen 
ook, als uw aangenomen kinderen, vreugde beleven om hun 
wedergeboorte en om hun leven in uw kerk. Door Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
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Wijding van het chrisma
De Bisschop vermengt het reukwerk met de olie en bereidt aldus het chrisma 
in stilte.

Bisschop: Broeders en zusters, laat ons bidden tot God, de almachtige 
Vader en Hem vragen deze geurige olie te maken tot een teken van zijn 
zegen en genade. Hij geve dat allen, die hiermee gezalfd worden, ook 
innerlijke zalving van de Geest ontvangen en de genade van de verlossing 
verkrijgen.

De Bisschop ademt over de ampul met chrisma, vervolgens zegt hij met 
uitgestrekte handen:
God, alle groei en ontwikkeling vindt zijn oorsprong in U. Met heel uw kerk
danken wij U voor uw gaven die ons met vreugde vervullen. In den 
beginne hebt Gij gesproken en uit de aarde groeiden vruchtbomen, die, 
ieder naar zijn soort, vrucht droegen: zoals olijven, die de olie 
voortbrengen voor het heilig chrisma. In deze olie heeft David, uw profeet,
ons het teken doen zien van uw genade, toen hij zong van de olie der 
vreugde waarmee het gelaat van de mens gezalfd wordt. In de olijftak, 
gedragen door een duif, hebt Gij een aanduiding gegeven van het 
beloofde heil, toen na de zondvloed uw vrede op aarde werd 
aangekondigd. Dit alles heeft zijn vervulling gevonden in de volheid der 
tijden: het water van het doopsel reinigt ons van zonden, de olie waarmee 
wij worden gezalfd maakt ons tot mensen die weten wat blijdschap is en 
vrede. Zo is eens, op uw bevel, Aäron gereinigd met water en door zijn 
broer Mozes, uw dienaar, met deze geurige olie gezalfd tot priester. Maar 
dit teken hebt Gij nog rijker gemaakt, toen uw Zoon, onze Heer Jezus 
Christus, door Johannes in het water van de Jordaan was gedoopt: want de
heilige Geest daalde als een duif op Hem neer en uw stem getuigde: “Dit is
mijn Zoon, in wie Ik welbehagen heb”. Zo hebt Gij ons de diepste zin 
getoond van het psalmwoord: “God heeft u gezalfd met de olie der 
vreugde en u geplaatst boven de kinderen der mensen”.

Alle concelebranten strekken nu in stilte de rechterhand uit naar het chrisma 
tot aan het einde van het gebed.

Bisschop: Wij bidden U dan, Heer, en vragen: zegen  deze olie en laat de 
heiligende kracht van uw Geest neerdalen om hierin werkzaam te zijn 
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samen met Christus, uw Gezalfde, aan wie deze olie de naam van ‘chrisma’
dankt: de olie waarmee Gij priesters en koningen, profeten en martelaren 
hebt gezalfd. Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven 
voor allen die door de doop gereinigd worden en tot nieuw leven komen. 
Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt naar dood en 
bederf en laat de gedoopten, als een tempel van uw Geest, vervuld 
worden van de geur van een eerzaam leven. Verwezenlijk uw heilsplan dat
van eeuwigheid is vastgesteld: bekleed met onsterfelijkheid allen die Gij bij
het doopsel tot koning, priester en profeet gezalfd hebt. Laat deze olie 
voor ieder, die herboren is uit water en heilige Geest, een heilzaam 
chrisma zijn: begin van eeuwig leven en onderpand van de beloofde 
heerlijkheid. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen.

Processie en uitschenking van de oliën

Voor meisjes en jongens op weg naar de toekomst,
die eerlijk geloven, getrouwheid beloven:
dit teken van trouw, als man of als vrouw. - Refrein 

Voor wie uit ons midden tot voorgaan en bidden,
tot spreken en horen, tot hulp werd verkoren:
dit teken tot moed, van Gods overvloed. - Refrein
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EUCHARISTIE

Aanbrengen van de gaven 

Christus’ liefde heeft ons tot eenheid gebracht: 
laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft 
en van harte goed zijn voor elkaar. – Refrein

Laat ons dus nu wij hier tezamen zijn, 
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst, 
geen wrok meer, geen onenigheid, 
moge Christus in ons midden zijn. – Refrein

O Christus God, toon ons Uw heerlijkheid 
met uw heiligen die bij U zijn. 
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat 
en duren tot in eeuwigheid. – Refrein

Oproep tot gebed

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

Allen: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 
van 

zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Gebed over de gaven

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

Allen: Amen
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Eucharistisch gebed

Bisschop: De Heer zij met u.
Allen:  En met uw geest.
Bisschop: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal.

Gij hebt uw eniggeboren Zoon gezalfd met de heilige Geest en Hem 
aangesteld tot hogepriester van het nieuwe, altijddurende Verbond. Gij 
hebt gewild dat dit priesterschap van uw Gezalfde altijd voortleeft in uw 
kerk. Het volk van de verlosten maakt Hij tot een koninkrijk van priesters 
en uit liefde tot zijn broeders kiest Hij mensen uit hun midden, die door 
handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening.

Zij maken in zijn naam het offer van de verlossing weer tot werkelijkheid n 
richten voor uw kinderen het paasmaal aan. Zij gaan uw volk voor in 
liefde, voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten. Zij 
zullen hun leven geven voor U en voor hun broeders, en steeds meer op 
Christus zelf gaan gelijken. Zij zullen voor U getuigen van hun 
onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom verkondigen, met
alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde: 

Heilig
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Bisschop: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.

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.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
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m. B. Huijbers

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. Zó 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.

Denk toch, Heer, aan Uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar 
liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus, en 
Johannes, onze bisschop, en allen die Uw heilig dienstwerk verrichten.

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. Wij vragen U, 
ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de 
moeder van Christus, met de H. Jozef haar bruidegom, met de apostelen 
en met 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. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal u Naam geprezen zijn, Heer onze 
God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en 
tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.
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Onze Vader 

Bisschop: Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Bisschop: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl 
wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst 
van onze Verlosser Jezus Christus.

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

Vredesgebed en vredewens

Bisschop: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede 
laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op 
het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw 
naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen.

Bisschop: De vrede des Heren zij altijd met u.
Allen:  En met uw geest.

Diaken: Wenst elkaar de vrede.
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Lam Gods

Uitnodiging tot de communie

Bisschop: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden.

Communie

Gij zelf zijt, Heer - t. J.P. Lécot; m. G. Kirbye    
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De nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei:
 “Eet allen van dit brood het is mijn Lichaam voor uw heil”. 

“Ik ben het Brood dat leven geeft, aan wie in Mij gelooft: 
Ik doe hem opstaan uit de dood wanneer Ik wederkeer. 

Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk.
 ’t Geloof dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer. – Refrein

Gebed na de communie

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

Allen: Amen.

SLOTRITUS

Mededelingen

Zegen en wegzending
Bisschop: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.

Bisschop: De Naam des Heren zij gezegend.
Allen: Van nu af tot in eeuwigheid.

Bisschop: Onze hulp is in de Naam des Heren.
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Bisschop: Zegene u de almachtige God, 
Vader , Zoon  en heilige Geest .
Allen: Amen.

Diaken: Gaat nu allen heen in vrede.
Allen: Wij danken God.
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Wie in de schaduw Gods mag wonen t. J. Duin; m. Genève 1551


