
 

Plechtige H. Eucharistieviering  
op zondag 11 augustus 2019 om 9.30 uur 

bij gelegenheid van de installatie  
van Marc Massaer  

als pastoor van de Norbertusparochie 
door deken Leendert Spijkers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
St. Willibrorduskerk 
Diessen  



 

OPENINGSRITUS 
 
Openingslied 
Wij treden biddend in uw licht,  
op u is onze hoop gericht.  
Die alles wat op aarde leeft  
te allen tijd uw liefde geeft. 

God, Vader, die van eeuwigheid,  
het heil der mensen hebt bereid.  
Geef, dat uw al verlossend woord  
in groot vertrouwen wordt aanhoort  

God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar 't leven weer ontsloot.  
Wij vragen dringend altijd weer:  
bewaar ons in uw liefde Heer. 

God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt 
Breng alle samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 

 
Kruisteken en begroeting 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
Amen 
De genade van onze Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest 
zij met u allen 
En met uw geest 
 
Woord van welkom 
 
Door vice-voorzitter Ad Vugs namens het parochiebestuur 



 

Eed van trouw en overdracht van het pastoraat 

 
Deken: Voordat u het ambt van pastoor op u neemt, vraagt de Kerk 
van u, dat u met een eed bevestigt dat u dit ambt trouw en nauwgezet 
in eenheid met de Kerk zult uitoefenen. 
 
Pastoor: Ik, Marc Massaer, beloof nu bij de aanvaarding van mijn 
ambt als pastoor, dat ik de gemeenschap van de katholieke kerk altijd 
zal bewaren, zowel in mijn spreken als in mijn wijze van handelen. 
Met een grote trouw en zorgvuldigheid zal ik jegens de kerk de 
plichten vervullen waartoe ik gehouden ben, zowel jegens de 
universele kerk alsook jegens de particuliere kerk van ’s-
Hertogenbosch , waarin ik geroepen ben mijn dienstwerk volgens de 
voorschriften van het recht uit te oefenen. 
Bij het vervullen van mijn ambt, dat mij in naam van de Kerk is 
toevertrouwd, zal ik de geloofsschat ongeschonden bewaren; trouw 
doorgeven en verhelderen; derhalve zal ik alle leerstellingen die 
daarmee strijdig zijn vermijden. 
Ik zal mij onderwerpen aan de gemeenschappelijke kerkelijke 
discipline en alle kerkelijke wetten onderhouden, vooral die welke 
staan in het wetboek van Canoniek Recht. 
Met christelijke gehoorzaamheid zal ik bejegenen al wat de gewijde 
herders als authentieke leraren van het geloof verklaren en als 
bestuurders van de Kerk vaststellen en ik zal de diocesane 
bisschoppen trouw terzijde staan, zodat mijn apostolische 
werkzaamheid, die ik in naam en in opdracht van de Kerk mag 
uitoefenen, geschiedt in gemeenschap met diezelfde Kerk. Zo 
waarlijk helpe mij God en deze heilige Evangeliën Gods. 
 
Deken: Overeenkomstig de benoemingsbrief van de bisschop en in 
zijn naam bevestig ik u als pastoor en draag u de herderlijke 
bediening op van de Heilige Norbertusparochie. 
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. 
 
  



 

Schuldbelijdenis 
 
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 
om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. 
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. 
Deken: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze  
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen. 
 
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.    
 
  



 

Lofzang – Gloria of Glorialied 
 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij 
liefheeft.  
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heer-
lijkheid.  
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over 
ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 

 

 
 
Openingsgebed 
 
Heer, Gij zijt de Schepper van al wat leeft, 
Gij bouwt uw stad te midden van de mensen. 
Vervul ons met ijver 
voor de wereld die Gij ons hebt toevertrouwd, 
zodat wij klaar staan 
als Gij met uw liefde alles komt voltooien. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon… Amen. 
 
  



 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing  Wijsh., 18, 6-9 
Uit het boek Wijsheid 
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen 
tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling 
verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk 
ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van 
hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd 
voor ons, uitverkorenen, een zege. Want de kinderen der vromen 
hadden in stilte het offermaal gebruikt, en zich met een heilige 
belofte verplicht dat ze gelijkelijk het goede zouden delen en de 
gevaren trotseren, en daarom hadden de vromen reeds hun oude 
liederen aangeheven. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 

Tussenzang    

 
1.  Jubelt, gerechtigden voor de Heer,  
 Wie vroom is dient Hem te loven. 
 Zalig het volk, dat de Heer heeft als God, 
 het land door Hem tot zijn erfdeel gekozen. 
 
2.  Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
 hen die op zijn gunst vertrouwen: 
 Dat Hij hen redden zal van de dood, 
 bij hongersnood hen zal voeden 
 
3.  Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
 is Hij ons een schild en een helper. 
 Geef ons dus Heer, uw barmhartigheid, 



 

 zoals wij op U vertrouwen 
Tweede Lezing   Hebr., 11, 1-2. 8-19 of 11, 1-2. 8-12 
  
Uit de brief aan de Hebreeën  
Broeders en zusters, Het geloof is een vaste grond van wat wij 
hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare 
dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het 
geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en 
ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn 
erfgenamen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het 
land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en 
Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met 
de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door 
het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de 
kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de 
belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan 
één man, en nog wel in zijn hoge ouderdom een nageslacht gegeven 
talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het 
strand van de zee. In geloof zijn zij allen gestorven zonder te hebben 
ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de 
verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en 
passanten op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te 
kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij heimwee 
gehad naar het land van hun herkomst dan hadden zij gemakkelijk 
kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter 
vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God 
genoemd te worden, want Hij heeft voor hun een stad gebouwd. 
Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd 
Isaak ten offer gebracht. Hij die de beloften had ontvangen stond op 
het punt zijn enige zoon te offeren, de zoon van wie hem gezegd 
was: “Alleen zij die van Isaak afstammen, zullen gelden als uw 
nageslacht." Want Abraham was ervan overtuigd dat God zelfs de 
macht heeft om doden ten leven te wekken; en uit de dood heeft hij, 
om zo te zeggen zijn zoon ook teruggekregen. 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
  



 

Alleluia  Lc., 19, 38 

 
Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren 
Vrede in de hemel en eer in den hoge.  Alleluia.  

 
Evangelie  Lc., 12, 32-48 of 35-40 
 De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
Lof zij U, Christus. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Weest niet bevreesd, kleine 
kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. 
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die 
niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, 
waar geen dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen 
brandend! “Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van 
hun heer die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, hem 
aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn 
komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich 
omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te 
bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, 
gelukkig die dienaars die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de 
eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen zou hij niet 
laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de 
Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Petrus 
vroeg Hem nu: “Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons of voor 
iedereen?" De Heer sprak: “Wie zou die trouwe en verstandige 
beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal aanstellen om 
hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te geven?  
  



 

Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee bezig 
vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat hij 
bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel een 
poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te slaan, en 
gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer van die 
knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op een uur dat 
hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard straffen en hij zal hem zo 
het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht die de wil van 
zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch handelde 
volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie echter in 
onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal 
slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel is gegeven zal 
veel worden geëist; en van hem aan wie veel is toevertrouwd zal des 
te meer worden gevraagd." 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
Homilie 
 
Hernieuwing van de wijdingsbeloften 
 
Deken: Dierbare broeder in het priesterschap, ik verzoek u in 
aanwezigheid van het volk dat aan uw zorg wordt toevertrouwd, 
opnieuw te beloven wat gij op de dag van uw priesterwijding 
uitgesproken hebt. Wilt u als priester de bisschop altijd trouw terzijde 
staan bij de herderlijke zorg voor het volk onder leiding van de 
heilige Geest? 
 
Pastoor: Ja, dat wil ik. 
 
Deken: Wilt u in de prediking van het evangelie en de uitleg van het 
katholieke geloof Gods Woord met toewijding verkondigen? 
 
Pastoor: Ja, dat wil ik. 
 
Deken: Wilt u de gemeente voorgaan in de liturgie volgens de 
overlevering van de Kerk, vooral in de viering van het eucharistisch 



 

offer en het sacrament van de verzoening, tot eer van God en 
heiliging van het christenvolk? 
Pastoor: Ja, dat wil ik. 
 
Deken: Wilt u in eenheid met de bisschop bidden om Gods 
barmhartigheid voor het volk dat aan u is toevertrouwd en zo gehoor 
geven aan de opdracht van de Heer tot onophoudelijk gebed. 
 
Pastoor: Ja, dat wil ik. 
 
Deken: Wilt u zich voor het welzijn van het volk steeds meer binden 
aan Christus, de Hogepriester, die zich als een zuivere offergave aan 
de Vader heeft opgedragen? 
 
Pastoor: Met de hulp van Gods genade, ja 
 
Deken: Belooft u aan uw bisschop eerbied en gehoorzaamheid? 
 
Pastoor: Ja, dat beloof ik. 
 
Deken: Ik bid, dat God die dit goede werk in u begonnen is, het ook 
zal voltooien. 
 
Overhandiging van de tekens 
 
1. Sleutel van de kerk 
Dit is de sleutel van onze kerk, waar u onze bijeenkomsten zult 
voorzitten. Wij bidden, dat u ons hart zult weten te openen voor God 
en voor elkaar, zodat we hier in gezamenlijk overleg en gedeelde 
verantwoordelijkheid onder uw leiding God en elkaar kunnen dienen 
in liefde 
(de deken neemt nu de sleutel aan en reikt hem aan de pastoor) 
 
2. Evangelieboek 
Wij vragen u in ons midden het evangelie te verkondigen en 
onderricht te geven in het katholieke geloof. Wij bidden dat het 
geloof in ons allen vrucht mag dragen. 



 

(de deken neemt nu het evangelieboek en overhandigt het aan de 
pastoor). 
 
3. Kelk en hostieschaal 
Wij vragen u in ons midden de sacramenten van het heil te vieren. 
Versterk en bevestig zo onze band met God en met elkaar in Jezus 
Christus, die vooral tot uitdrukking komt in het geheim van de 
eucharistie, waarvan u de bedienaar bent. 
(de deken neemt de kelk en hostieschaal en geeft ze aan de pastoor, 
die ze op het altaar plaatst). 
 
4. Brandende kaars 
Deze brandende kaars is het symbool van wat wij in opdracht van de 
Heer moeten zijn in deze wereld: een licht voor onze omgeving. Wij 
vragen u: geef inspiratie en leiding aan de groepen in onze parochie 
die zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, dichtbij en 
ver weg. 
(de deken neemt de kaars aan en geeft die aan de pastoor, die hem zo 
mogelijk op het altaar plaatst). 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Deken: de kerk vraagt van een nieuw benoemde pastoor plechtig 
belijdenis te doen van zijn geloof bij de aanvaarding van zijn ambt. 
 
Pastoor: Ik, Marc Massaer, geloof en belijd met een vast geloof al 
wat vervat ligt in de geloofsbelijdenis, die ik samen met u wil zingen: 
 
Ik geloof in God de almachtige Vader,  Schepper van hemel en 
aarde.  En in Jezus Christus, zijn enige zoon, onze Heer,  die 
ontvangen is van de heilige Geest,  geboren uit de maagd Maria,  die 
geleden heeft onder Pontius Pilatus,  is gekruisigd, gestorven en 
begraven, die nedergedaald is ter helle,  de derde dag verrezen uit de 
doden,  die opgestegen is ten hemel,  zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader,  vandaar zal Hij komen oordelen de levenden 
en de doden.  Ik geloof in de heilige Geest;  de heilige katholieke 
kerk,  de gemeenschap van de heiligen;  de vergeving van de zonden;  
de verrijzenis van het lichaam;  en het eeuwig leven. Amen. 



 

Pastoor : Tevens belijd ik met een vast geloof alles wat vervat is in het 
geschreven of overgeleverde woord van God en door de Kerk als van 
Godswege geopenbaard te geloven voorgehouden wordt, hetzij door 
een plechtige uitspraak, hetzij door het gewoon en universeel 
Leergezag. 
Stellig ook aanvaard en houd ik alles wat betreffende de geloofs- en 
zedenleer door de Kerk definitief wordt voorgehouden. Daarenboven 
aanvaard ik met een religieuze volgzaamheid van wil en verstand de 
leerstellingen, die hetzij de Paus, hetzij het bisschoppencollege naar 
voren brengen, wanneer zij hun authentiek Leergezag uitoefenen, ook 
al hebben zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen. 
 
Voorbede 
 
Deken: Leggen we nu met vertrouwen onze gebeden voor aan God, de 
gever van alle goeds 
 
L. Voor onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus en  

hulpbisschop Robertus, dat zij met geloof en wijsheid de hen 
toevertrouwde kudde voorgaan op de weg van Christus, de goede 
Herder. Laat ons bidden 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor de wereld waarin wij wonen: dat iedereen van hoog tot laag  

zich inspant voor vrede en gerechtigheid, zodat mensen voldoende 
hebben om van te leven en in eenheid en respect voor elkaar 
kunnen wonen op deze aarde. Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
L. Voor onze nieuwe pastoor: dat hij uit kracht van de heilige Geest 

en met liefde voor allen zich volop kan inzetten voor de mensen in 
deze parochie; dat hij van allen waardering en medewerking mag 
ondervinden en hier gelukkig mag zijn in zijn dienstwerk. Laat ons 
bidden. 

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

  



 

L. Voor onze parochiegemeenschap: dat we gehecht zijn aan de leer  
van de apostelen, trouw aan het breken van het Brood en het 
gebed,  trouw ook aan het onderling dienstbetoon.   
Bidden we voor de intenties van onze gemeenschap: 
Voor degenen die gedoopt worden; 
voor degenen die gaan trouwen 
voor degenen die ziek zijn; 
voor allen ook die gestorven zijn; 
Dat God ons allen zijn zegen mag schenken en ons geborgen mag 
houden in de palm van zijn hand. Laat ons bidden. 

A. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
Deken: God onze Vader, in Jezus uw Zoon blijft Gij ons nabij. 
In Hem zijn wij uw kinderen, uw volk. 
Verhoor onze gebeden en geef ons wat wij met vertrouwen vragen. 
Door Christus onze Heer. 
A. Amen. 
 
Deken: Wij besluiten hiermee de dienst van het Woord waarin de 
plechtigheid van de installatie was opgenomen. Ik mag nu de nieuwe 
pastoor verzoeken voor het eerst als pastoor van deze parochie voor 
te gaan in de viering van de heilige Geheimen. 
 
 
  



 

DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
Offerande 
 
Lied bij de offerande 
 
1. Hoort hoe God met mensen omgaat, 
 hoe Hij zijn belofte houdt, 
 die de mens van den beginne 
 adem geeft en gaande houdt. 
2. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe Hij deed met Abraham 
 die Hij nageslacht beloofde 
 talrijker dan korrels zand. 
3. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe Hij ons een Dienaar zond 
 die met liefde als zijn wapen 
 ons voorgoed aan zich verbond. 
4. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe wij Hem ter harte gaan 
 die ook hier tot ons zal spreken 
 als wij vragen naar zijn Naam. 
 
 
Oproep tot gebed 
 
Bidt, broeders en zusters,  
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God,  
de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam,  
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
  



 

Gebed over de gaven 
 
Heer, Gij nodigt ons uit naar U toe te komen,  
en Gij verwacht ons aan de maaltijd, door U bereid.  
Aanvaard wat wij U aanbieden.  
Maak deze gave tot voedsel voor de eeuwigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
Prefatie 
 
De Heer is met u 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij U, 
heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon 
van uw welbehagen. Hij is uw eigen Woord waardoor Gij alles 
geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons gezonden als Heiland en 
verlosser. Hij is vlees geworden door de hielige gGeest en uit een 
Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk te 
verwerven, strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan 
de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor 
onze ogen zou doen stralen. 
Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen 
wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen: 
Heilig…. 
 
  



 

Eucharistisch gebed IIC 
 
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 aan 
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, 
WAT 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. 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het 
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons 
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te 
verrichten. 
 
  



 

Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U 
dat wij door de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde. 
 
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat 
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N. onze paus en N. 
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 eeuwige 
leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus, uw 
Zoon. 
 
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. Amen. 
 
 
Gebed des Heren 
 

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

 



 

 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, 
gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 
 
Vredesgebed en vredewens 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 
Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw 
belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. 
Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 
 
Lam Gods – Agnus Dei 
 

Lam Gods, dat wegneemt  
de zonden der wereld, 
ontferm U over ons (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld, 
geef ons de vrede. 
 

Agnus Dei – qui tollis 
peccata mundi  
miserere nobis (2x) 
Agnus Dei – qui tollis 
peccata mundi 
dona nobis pacem. 
 

 
Uitnodiging tot de communie 
 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,  
maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. 
 



 

 

Communie 
 
Communielied 
 
De Heer verschijnt te middernacht!  
Nu is nog alles stil,  
maar zalig hij die toch reeds wacht  
en Hem begroeten wil. 
 
Want ook als niemand naar Hem vraagt  
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:  
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
Wie waakt er als een trouwe knecht, 
Zijn Meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan. 
 
Gebed na de communie 
 
Heer, terwijl wij nog onderweg zijn naar U,  
zijt Gij ons tegemoet gekomen.  
Gij zelf hebt ons genodigd aan uw tafel,  
Gij zelf hebt ons bediend.  
Maak ons tot waakzame dienaren  
die klaar staan als dag en uur gekomen zijn  
waarop Gij ons tot U roept voor altijd. 
Door Christus, onze Heer. Amen. 
 
Slotwoord 
 
Zegen en wegzending 
 
De Heer zij met u.En met uw Geest 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en de heilige Geest. men 
Amen. 



 

 
Een woord van dank aan Deken Spijkers, het Norbertuskoor, de 
vertegenwoordiging van de gildes en aan iedereen die deze viering 
mogelijk heeft gemaakt. 


