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OPENINGSRITEN
♪

Intredezang

2.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

3.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

4.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

5.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

GvL 483
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6.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Begroeting
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

allen gaan zitten

Boeteact
allen gaan staan
Bisschop: Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.
Bisschop: Gij die door de Vader gezonden zijt
om door het offer van uw leven
onze zonden uit te wissen:
Allen:
Heer, onferm U over ons.
Bisschop: Gij die ons geen dienaars noemt, maar vrienden,
en ons alles hebt meegedeeld
wat Gij van de Vader hebt gehoord:
Allen:
Christus, ontferm U over ons.
Bisschop: Gij die ons hebt uitgekozen om op tocht te gaan
en vruchten voort te brengen
die blijvend mogen zijn:
Allen:
Heer, ontferm U over ons.
Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen:
Amen.
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♪

Eer aan God

GvL 231
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Gebed
Bisschop: God, Gij die de bedienaars van uw Kerk hebt geleerd hun
broeders en zusters te dienen in plaats van zelf gediend te willen
worden, wij bidden U, schenk uw dienaar hier, die Gij heden wilt
uitkiezen voor het diaconaat, vaardigheid in zijn werk,
zachtmoedigheid bij het vervullen van zijn dienstwerk en
volharding in het gebed. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God,
door alle eeuwen der eeuwen.
Allen:
Amen.
LITURGIE VAN HET WOORD

allen gaan zitten

Lezing uit de Handelingen der Apostelen.
Hand. 10, 25-26.34-35.44-48
Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met
een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar
een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij
God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die
Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan
het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen, die naar de
toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus
meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van
de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God
verheerlijken. Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat
deze mensen niet gedoopt zouden worden, die juist als wij de heilige Geest
ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus.
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.
Woord van de Heer.
Wij danken God
♪

Antwoordpsalm

ZJ P 133
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Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.
De Heer openbaarde zijn heil,
gerechtigheid toonde Hij aan de volken;
Hij bleef zijn erbarmen indachtig,
zijn trouw jegens Israëls huis.
De hele aarde aanschouwde
het heil van de Heer, onze God.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.
Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
1 Joh. 4, 7-10
Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen, die liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder
liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde, die God is, heeft zich
onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden
heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben
God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden
om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Woord van de Heer.
Wij danken God
♪
Vers voor het Evangelie
Joh. 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.
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Evangelie
Joh. 15, 9-17
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo
heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt,
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb
onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge
zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar
liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij
doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet
niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen
maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te
brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in
mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God
DE WIJDING

allen gaan zitten

De uitverkiezing van de kandidaten voor het diaconaat
Diaken:
Laat de wijdeling voor het diaconaat naar voren komen:
Sander Verschuur
Sander:
Ja, hier ben ik.
Rector:
Hoogeerwaarde vader, onze heilige moeder, de Kerk, verzoekt u
onze broeder hier te wijden voor de zware taak van het
diaconaat.
Bisschop: Weet u of hij dit waardig is?
Korte verklaring van de rector die eindigt met:
Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de
verantwoordelijken verklaar ik dat Sander Verschuur waardig bevonden is.
Bisschop: Met de hulp van de Heer onze God en van Jezus Christus, onze
Heiland, kiezen wij onze broeder hier uit voor de orde van het
diaconaat.
Allen:
Wij danken God
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Homilie
De belofte van de uitverkorenen voor het diaconaat
Bisschop: Dierbare zoon, voordat u toetreedt tot de orde van het diaconaat,
behoort u ten overstaan van het volk openlijk uw voornemen uit
te spreken om dit ambt op u te nemen. Wilt u door de oplegging
van mijn handen en de gave van de heilige Geest gewijd worden
voor het dienstwerk van de Kerk?
Sander:
Ja, dat wil ik.
Bisschop: Wilt u het ambt van het diaconaat met nederige naastenliefde
vervullen als een hulp voor de priesterlijke orde en tot welzijn
van het christenvolk?
Sander:
Ja, dat wil ik.
Bisschop: Wilt u, zoals de Apostel het zegt, het geheim van het geloof met
een zuiver geweten bewaren en dit geloof in woord en daad
verkondigen, overeenkomstig het evangelie en de overlevering
van de Kerk?
Sander:
Ja, dat wil ik.
Bisschop: U die bereid bent om het celibaat te aanvaarden: Wilt u deze
levenswijze steeds bewaren omwille van het rijk der hemelen, in
dienstbaarheid aan God en de mensen en als teken dat u zich met
hart en ziel gegeven hebt aan Christus, de Heer?
Sander:
Ja, dat wil ik.
Bisschop: Wilt u de geest van gebed die aan uw levenswijze eigen is,
bewaren en verdiepen en in deze geest het getijdengebed naar
gelang uw levensomstandigheden trouw vervullen samen met en
voor het volk van God, ja, zelfs voor heel de wereld?
Sander:
Ja, dat wil ik.
Bisschop: Wilt u uw leefwijze onophoudelijk gelijkvormig maken aan het
voorbeeld van Christus, voor wiens Lichaam en Bloed u aan het
altaar zorg zult dragen?
Sander:
Ja, dat wil ik met de hulp van God.
Vervolgens gaat Sander naar de bisschop en legt, voor hem geknield, zijn
handen gevouwen in die van de bisschop.
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Bisschop: Belooft u mij en mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid?
Sander:
Ja, dat beloof ik.
Bisschop: Moge God, die het goede werk in u is begonnen, het zelf tot
voltooiing brengen.
Het smeekgebed van de litanie

allen gaan staan

Bisschop: Dierbaren, laat ons bidden tot God, de almachtige Vader, dat Hij
in zijn goedheid de genade van zijn zegen uitstort over zijn
dienaar hier, die Hij wil opnemen in de heilige orde van het
diaconaat.
Cantor:
Koor:
Cantor:
Koor:
Cantor:
Koor:

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

Cantor:

Heilige Maria, Moeder van God,
Koor: bid voor ons.
Heilige Michaël,
Heilige engelen van God,
Heilige Johannes de Doper,
Heilige Jozef,
Heilige Petrus en Paulus,
Heilige Andreas,
Heilige Johannes,
Heilige Maria Magdalena,
Heilige Stefanus,
Heilige Ignatius van Antiochië,
Heilige Laurentius,
Heilige Vincentius,
Heilige Bonifatius,
Heilige martelaren van Gorcum,
Heilige Perpetua en Felicitas,
Heilige Agnes,
Heilige Teresia Benedicta van het Kruis,
Zalige Titus Brandsma,
Heilige Gregorius,
Heilige Augustinus,
Heilige Athanasius,
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Heilige Basilius,
Heilige Nicolaas van Myra,
Heilige Efrem,
Heilige Martinus,
Heilige Servatius,
Heilige Willibrordus,
Heilige Franciscus de Sales
Heilige Johannes Paulus,
Heilige Benedictus,
Heilige Franciscus,
Heilige Dominicus,
Heilige Franciscus Xaverius,
Heilige Ignatius van Loyola,
Heilige Petrus Canisius,
Heilige Johannes Maria Vianney,
Heilige Johannes Bosco
Heilige Elisabeth van Thuringen
Heilige Catharina van Siëna,
Heilige Lidwina
Heilige Teresia van Jezus,
Heilige Theresia van het Kindje Jezus
Heilige Teresa van Calcutta
Alle heiligen van God,
Cantor:

Wees genadig,
Koor: verlos ons Heer.
Van alle kwaad,
Van alle zonde,
Van de eeuwige dood,
Door uw menswording,
Door uw dood en verrijzenis,
Door de uitstorting van de heilige Geest,

Cantor:

Wij zondaars,
Koor: wij bidden U verhoor ons.
Dat Gij uw heilige Kerk wilt besturen en bewaren,
Dat Gij de paus en alle bedienaren van de Kerk
in hun heilige verbintenis wilt bewaren,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen,
Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen en heiligen en wijden,
Dat Gij velen roept om U in de Kerk van de Lage Landen
als diaken en priester te dienen,
Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen,
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Dat Gij aan allen die in droefheid verkeren
rijkelijk uw barmhartigheid wilt schenken,
Dat Gij onszelf in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren,
Jezus, Zoon van de levende God,
Cantor:
Cantor:

Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.

Koor: Christus, aanhoor ons.
Koor: Christus, verhoor ons.

Bisschop: Heer God, verhoor in uw goedheid onze gebeden, opdat Gij met
uw hulp welwillend begeleidt wat wij uit hoofde van ons ambt
gaan verrichten; en heilig door uw zegen hem die wij naar ons
inzicht menen te mogen aanbieden om het heilig dienstwerk te
voltrekken. Door Christus onze Heer.
Allen:
Amen.
De handoplegging en het wijdingsgebed
allen staan
Sander staat op en gaat naar de bisschop, die met de mijter op voor zijn zetel
staat, en knielt voor hem. De bisschop legt in stilte de handen op het hoofd van
Sander. Na de handoplegging, terwijl Sander geknield is voor de bisschop, zegt
deze met uitgestrekte handen het wijdingsgebed.
Bisschop: Wees hier aanwezig, bidden wij U, almachtige God, Gij die de
genadegaven schenkt, de rangen verdeelt en de bedieningen
ordent, Gij die alles vernieuwt, terwijl Gij blijft in Uzelf, en die met
eeuwige voorzienigheid alles regelt wat bestaat door uw woord,
uw kracht en uw wijsheid, Jezus Christus onze Heer, en die
uitdeelt wat voor elke tijd nodig is. Gij hebt zijn lichaam, uw Kerk,
met haar onderscheid aan hemelse genadegaven en haar zo
verschillende ledematen, door de heilige Geest samengevoegd en
verenigd tot een bewonderenswaardig organisme, en Gij geeft
haar wasdom en uitbreiding tot opbouw van de nieuwe tempel
door het instellen van drie graden van bedienaren voor de heilige
ambten om uw Naam te dienen, zoals Gij al vanaf het begin de
zonen van Levi hebt uitverkoren voor het vervullen van het
dienstwerk van het eerste tabernakel. Zo hebben bij de aanvang
van uw Kerk de apostelen van uw Zoon, geleid door de heilige
Geest, zeven mannen van goede faam uitgekozen, om hen in het
dagelijkse dienstwerk te helpen, opdat zijzelf zich meer konden
wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord; en aan
die uitverkoren mannen hebben zij door gebed en handoplegging
het dienstwerk van de tafels toevertrouwd. Wij vragen, Heer: zie
ook genadig neer op uw dienaar hier, die wij in smeekgebed
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wijden tot het ambt van het diaconaat voor de dienst aan uw
heilig altaar.

Allen:

Wij vragen, Heer, zend de heilige Geest over hem uit, zodat hij
door Hem wordt gesterkt met de gave van uw zevenvoudige
genade om het werk der bediening trouw te volbrengen. Laat zijn
leven overvloedig de evangelische deugdzaamheid uitstralen,
ongeveinsde liefde, zorgzaamheid voor zieken en armen, gezag
in bescheidenheid, de zuiverheid van de onschuld en het
onderhouden van de geestelijke levensordening. Dat hij in zijn
gedrag uw geboden laat stralen, zodat hij door zijn voorbeeldige
levenswandel het heilige volk opwekken tot navolging; laat hem
getuigenis afleggen van een goed geweten, sterk en
onwankelbaar volharden in Christus die niet gekomen is om
gediend te worden, maar om te dienen, en door de aardse
navolging van uw Zoon heersen in de hemel met Hem die met U
leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

Bekleding met de stool en de dalmatiek
allen gaan zitten
Sander gaat staan. Hij wordt bekleed met de stool op de wijze van de diaken en
bekleed met de dalmatiek.
♪

Looft de Heer

ZJ 415

Halleluia, halleluia, halleluia!
1.

Looft God de heer, 't is welgedaan,
zijn woord is door de dood gegaan,
het licht is waarlijk opgestaan, halleluia!

2.

De steen die op de wereld lag,
het zwaar gebod dat aanstoot gaf,
is weggewenteld van het graf, alleluia.

3.

De boom des levens staat geplant,
het water stroomt ter rechterkant
want Jezus kreeg de overhand, alleluia.
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Overhandiging van het evangelieboek
Bisschop: Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger
bent geworden; en zie erop toe dat u gelooft wat u zelf gelezen
hebt, dat u onderricht wat u in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf
handelt naar wat u hebt onderricht.
Bisschop: Vrede zij u.
Sander:
En met uw geest
Sander wordt nu door de aanwezige diakens opgenomen in hun orde.
DE EUCHARISTISCHE LITURGIE
Toelichting op de collecte
Toelichting op de wijze van communiceren
♪
Offerande
Wij willen samen vieren
Wij willen samen vieren de daden van de Heer,
wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.
1.

Door de vlakten van het leven
hebt Gij, Heer, uw volk geleid,
omdat volk een land te geven,
door Uw goedheid voorbereid.

2.

Op de velden deedt Gij groeien
tarwe voor uw goddelijk brood
druivenranken liet Gij bloeien
voor het bloed, dat Gij vergoot.

3.

Opdat wij met U verbonden
zouden zijn tot in de dood,
hebt Gij werkers uitgezonden
met de druiven en het brood.

4.

Met de handen vol verlangen
komen wij U tegemoet
om het leven te ontvangen
in de gave van uw bloed.
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ZJ 545

Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis

allen gaan staan

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: Heilige Vader, om ons een voorbeeld te geven heeft uw Zoon de
voeten willen wassen van zijn leerlingen; daarom vragen wij U:
aanvaard de gaven die uw dienaren U brengen en geef dat wij
worden vervuld met een geest van nederigheid en zorgzaamheid,
nu wij onszelf aanbieden als een geestelijke offerande. Door
Christus onze Heer.
Allen:
Amen.
Eucharistisch gebed
allen gaan staan
Bisschop: De Heer zij met u.
Allen:
En met uw geest.
Bisschop: Verheft uw hart.
Allen:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Bisschop: Ja, het is passend en goed, rechtvaardig en heilzaam dat wij U
altijd en overal danken, Heer, heilige Vader, almachtige, eeuwige
God: Gij die uw eniggeboren Zoon door de zalving met de heilige
Geest hebt aangesteld tot hogepriester van het nieuwe,
altijddurende Verbond en in uw onuitsprekelijk raadsbesluit
hebt willen vastleggen dat vele dienstambten zouden worden
uitgeoefend in de Kerk. Het volk dat Gij U verworven hebt, rust
Hij immers niet alleen toe met een koninklijk priesterschap,
maar ook kiest Hij uit goedheid voor zijn broeders mensen uit om
door handoplegging deel te krijgen aan zijn heilig dienstwerk. Hij
kiest hen uit om uw heilig volk voor te gaan in liefde, te voeden
met uw woord en te sterken door uw sacramenten. Hij kiest hen
uit om hun leven te geven voor U en voor het heil van hun
broeders, te streven naar gelijkvormigheid met het beeld van
Christus zelf en standvastig voor U te getuigen van hun geloof en
van hun liefde. Daarom, Heer, danken ook wij U met alle engelen
en heiligen en zingen vol vreugde:
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♪
Heilig
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna, hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren,
de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

GvL 291

Bisschop: 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.
Bisschop en concelebranten:
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 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.
Bisschop: Verkondigen wij het mysterie van het geloof
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
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Bisschop en concelebranten:
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.
Concelebrant:
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 de heilige Jozef, haar bruidegom; samen met
uw apostelen en martelaren 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.
Concelebrant:
Maak uw Kerk, op haar aardse pelgrimstocht, sterk in geloof en liefde, samen
met uw dienaar Franciscus, onze paus, met onze bisschop, Johannes, met alle
bisschoppen, en uw dienaren hier, die heden tot bedienaren van uw Kerk zijn
gewijd, met de gehele geestelijkheid en met heel het volk dat Gij U hebt
verworven.
Concelebrant:
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.
Concelebrant:
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.
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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.
Allen: Amen.
COMMUNIERITUS
Onze Vader
Bisschop: Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Allen:

allen gaan staan

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

GvL 331

Volgt u bij het te communie gaan alstublieft de aanwijzingen op,
houdt 1,5 meter afstand van elkaar en desinfecteer vooraf uw
handen.
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
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♪

Communiezang

Taize 139

Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
Vertaling: God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U.
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld.
Van uw wegen heb ik geen begrip,
maar U weet de weg voor mij.
Gebed na de communie
allen gaan staan
Bisschop: Heer, laat uw dienaren die Gij hebt vervuld met hemelse spijs en
drank, trouw het evangelie, de sacramenten en de liefdewerken
bedienen en zorg dragen voor uw eer en voor het heil van de
gelovigen. Door Christus, onze Heer.
Allen:
Amen.
Mededelingen

allen gaan zitten

SLOTRITUS
Wegzending en zegen
Bisschop: De Heer zij met u.
Allen:
En met uw geest.

allen gaan staan

Bisschop: God, die u heeft geroepen tot de dienst aan de mensen in zijn
Kerk geve u een grote ijver voor allen, vooral voor de moedelozen
en de armen.
Allen:
Amen.
Bisschop: Hij die u het dienstwerk heeft toevertrouwd om het evangelie
van Christus te verkondigen, moge u helpen om naar zijn woord
te leven, en zijn waarachtige en vurige getuigen te zijn.
Allen:
Amen.
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Bisschop: En Hij die u heeft gemaakt tot uitdelers van zijn geheimen,
verlene u navolgers te zijn van zijn Zoon Jezus Christus en
dienaren van de eenheid en de vrede in de wereld.
Allen:
Amen.
Bisschop: En u allen, die hier tezamen bent, zegene de almachtige God,
+ Vader, + Zoon en + heilige Geest.
Allen:
Amen.
Diaken:
Allen:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

♪
Lied bij de uittocht
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

GvL 532

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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Enkele woorden van toelichting bij deze diakenwijding
Diaken
De diaken is in gemeenschap verbonden met de bisschop en zijn priesters.
Hij wordt gewijd om dienstbaar te zijn aan het volk van God door de dienst
van de liturgie, de dienst van het woord en de dienst van de liefdewerken.
Hij volgt Jezus na om aan armen uitzicht te geven, bevrijding te brengen en
recht te doen.
Litanie van alle heiligen
In de litanie van alle heiligen, die voorafgaat aan de handoplegging, bidden
allen om Gods genade voor de wijdelingen. Deze liggen plat ter aarde. Deze
oeroude gebedshouding is een teken van ontzag en eerbied voor God en van
volledige overgave aan Hem.
Kernhandeling van diakenwijding
De wijding wordt verleend door de handoplegging van de bisschop in stilte
en het daarop volgende wijdingsgebed waarin God wordt geprezen en de
gaven van de Heilige Geest worden afgesmeekt om het dienstwerk te
kunnen verrichten. Allen bidden daarbij in stilte.
Verklarende riten
De verklarende riten, na het wijdingsgebed, maken duidelijk welke taken de
gewijden in de liturgie en de Kerk gaan vervullen. Allereerst blijkt dit door
de liturgische kleding; de stool die de diaken kruiselings draagt. Daarnaast
draagt de diaken als eigen liturgisch gewaad de dalmatiek.
Aan de diaken wordt het evangelieboek overhandigd als teken van zijn taak
het evangelie te verkondigen in de liturgie en het geloof van de Kerk in
woord en daad uit te dragen.
De kus besluit het wijdingsritueel. Deze kus is een teken dat de bisschop de
gewijde aanvaardt als zijn medewerker. Deze kus wordt ook door de
aanwezige diakens gegeven, als teken van de opname in de kring van
diakens.
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