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OPENINGSRITUS (zondag 10.00 uur)
PROCESSIEZANG
Refrein:

Overstroom ons met uw vrede (Frans Bullens)

Overstroom ons met uw vrede, zet uw zegel op uw werk.

Daar als hoeksteen van vertrouwen Christus zelf is neergelegd, fundament van al het bouwen,
staat de stad gegrond en hecht, zal zijn Sion Hem aanschouwen, zoals hij het heeft gezegd.
Zullen zij in blijde stoeten, allen die daarbinnen zijn, Hem met liederen begroeten, met een
liefelijk refrein, de drie ene God ontmoeten, leven in zijn lichte schijn.
Kom, hartstochtelijk aanbeden hoogste God, kom in uw kerk, deel aan ons uw goedheid mede,
maak ons door uw liefde sterk, overstroom ons met uw vrede, zet uw zegel op uw werk.
Mogen allen hier verkrijgen wat zij van u bidden, Heer: in het paradijs ontstijgen, vrede vinden
immer meer, met de heiligen uw eigen leven delen, tot uw eer.
Eer zij u, o God gegeven, die de Allerhoogste zijt, Vader, Zoon, in ’t Licht verheven, Geest uit
hen die ons geleidt, die regeert in ’t eeuwig leven, U zij lof en eer gewijd.
INTROÏTUS (Hans Leenders)
Deus in loco sancto suo: Deus qui inhabitare facit unanimes in domo: ipse dabit
virtutem, et fortibudinem plebi suae.
God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt
zijn volk sterkte en kracht.

OPENINGSRITUS (zondag 12.00 uur)
INTREDEZANG

Lied van de gelovige gemeenschap (Maurice Pirenne)

Allen:

Wij zingen voor de Heer, die ons hier samenbracht, die onze jeugd verblijdt,
de kracht is van ons leven, ons kroont met waardigheid, ons alles heeft
gegeven.

Schola:

Blijf het herhalen met woorden van waarheid, zolang je ademt en leven draagt:
dat er een God is die je bemint en die onze wederliefde vraagt. Blijf het beleven
met daden van goedheid: brood voor arme, de zwerver een huis, licht voor de
blinde, troost voor de bedroevde, en voor de vreemdeling bij ons een thuis.

Allen:

Wij danken onze Heer, want in zijn heilige Naam zijn wij hier bij elkaar en
Hij is in ons midden. Hij maakt ons licht en vuur, Hij doet ons samen
bidden.
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Schola:

Blijf het herhalen met woorden van waarheid, zolang je ademt en leven draagt:
dat er een God is die je bemint en die onze wederliefde vraagt. Blijf het beleven
met daden van goedheid: brood voor arme, de zwerver een huis, licht voor de
blinde, troost voor de bedroevde, en voor de vreemdeling bij ons een thuis.

Allen:

Wij bidden voor elkaar nu in Gods huis bijeen, om in een sterk geloof en
trouw aan onze dromen te hopen dat Gods Rijk, de Liefde hier zal wonen.

Schola:

Blijf het herhalen met woorden van waarheid, zolang je ademt en leven draagt:
dat er een God is die je bemint en die onze wederliefde vraagt. Blijf het beleven
met daden van goedheid: brood voor arme, de zwerver een huis, licht voor de
blinde, troost voor de bedroevde, en voor de vreemdeling bij ons een thuis.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Pr:
Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Pr:

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer
Jezus Christus.
En met uw geest.

Allen:
INLEIDING

ZEGENING VAN HET WATER - BESPRENKELING - VIDI AQUAM (Gregoriaans)
Ik heb het water zien stromen uit de tempel,
aan de rechterzijde, alleluia; en allen tot
wie dit water is gekomen, zijn verlost en
zullen zeggen: alleluia, alleluia.

Vidi aquam egredientem de templo, a
latere dextro, alleluia: et omnes, ad quos
pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et
dicent: alleluia, alleluia.

GLORIA
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 heerlijkheid.
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.
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Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine Fili, unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe

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.

deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.
Quoniam tu solus sanctus, tu solus
Dominus.
Tu solus Altissimus Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

GEBED
Heer, ieder jaar herdenken wij de dag waarop deze kerk aan U werd toegewijd. Verhoor het
gebed van uw volk: laat ons op deze plaats U steeds in geest en waarheid dienen en uw
verlossing in overvloed ontvangen. 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.

LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING II Kron. 5, 6-8, 10.13 - 6, 2
Uit het tweede Boek der Kronieken
In die dagen gingen koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël, die zich rond hem
verzameld had, voor de ark uit en ze offerden zoveel schapen en runderen dat ze niet te tellen
of te schatten waren. De priesters brachten de ark van het verbond op haar plaats in de
achterzaal van de tempel, het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs. De kerubs
spreidden hun beide vleugels uit over de plaats van de ark, en overschaduwden de ark en de
draagstokken. Er lag in de ark niets anders dan twee platen die Mozes er op de Horeb had in
gelegd, de platen van het verbond dat de Heer met de Israëlieten gesloten had toen ze uit
Egypte trokken. Toen verlieten de priesters het heiligdom en de blazers en zangers zetten
tegelijk het loflied ter ere van de Heer in, onder het geschetter van de trompetten, het gerinkel
van de bekkens en de muziek van de andere instrumenten; en allen zongen: Loof God, want
Hij is goed en eeuwig duurt zijn erbarming. En een wolk vulde het huis van de Heer. Door die
wolk konden de priesters niet ter plaatse blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want
de heerlijkheid van de Heer vervulde de tempel. Toen sprak Salomo: Heer, Gij hebt besloten
in het duister te wonen; daarom heb ik U een verheven tempel gebouwd, een woonplaats voor
eeuwig. Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.
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ANTWOORDPSALM
Refrein:

Uit psalm 84

(Albert de Klerk)

De ijver voor uw huis zal mij verteren.

Gelukkig die wonen in uw huis, die immer U mogen loven.
Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart.
Van kracht tot kracht gaan zij voort om op Sion voor God te verschijnen.

TWEEDE LEZING

1 Petr. 2, 4-9

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
Treedt toe tot de Heer, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en
kostbaar in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de
geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig
zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion een steen, een
uitverkoren, kostbare hoeksteen. En wie op Hem vertrouwt, zal niet worden teleurgesteld.
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: De steen die de
bouwlieden hebben afgekeurd die is de hoeksteen geworden, maar ook, een steen waaraan zij
zich stoten een rots waarover zij struikelen. Zij stoten zich, omdat zij het woord weigeren te
gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een
heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u
uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.

ALLELUIA
Schola:
Allen:
Schola:
Allen:
Schola:
Allen:
Sch+Allen:

(Maurice Pirenne)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Halleluja, halleluja!
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja, halleluja!
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

EVANGELIE
D:
Allen:
D:
Allen:

Lc. 19, 1-10 ofwel Joh. 2, 13-22

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas /
Johannes
Lof zij U, Christus.
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In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok poogde een zekere Zacheüs,
hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde
daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om hem toch te zien liep hij
hard vooruit en hij klom in een wilde vijgeboom omdat Jezus daar langs zou komen. Toen
Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden,
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn." Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving
Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: “Hij is bij een zondaar zijn
intrek gaan nemen!" Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: “Heer, bij deze schenk ik de
helft van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem
vierdubbel terug." Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook
deze man is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en
om te redden wat verloren was." Woord van de Heer.
ofwel
Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de
verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij
maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen;
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de
duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen
markthal!" Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal
mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt Gij ons
laten zien dat Gij dit doen moogt?" Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en
in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op: “Zesenveertig jaar is aan
deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak
over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus
gesproken had. Woord van de Heer.
Allen: Wij danken God.
ACCLAMATIE
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen
der eeuwen.
HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS
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
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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

geschapen, één in wezen met de Vader, en
dóór 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
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 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.

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 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
exspecto resurrectionem mortuorum et
vitam venturi saeculi. Amen.

VOORBEDE
Allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE
OFFERANDELIED
10.00 uur:

Lied van de gelovige gemeenschap (zie blz. 2)

12.00 uur:

Ave Maria
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OPROEP TOT GEBED
Pr:

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
Heer, wij gedenken de dag waarop uw glorie en heiligheid dit huis
heeft vervuld. Wij vragen U: maak ons tot een offergave die Gij altijd
wilt aanvaarden. Door Christus onze Heer.
Allen:

Amen.

EUCHARISTISCH GEBED
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:

De Heer zij 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.

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Habemus ad Domimum.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
Dignum et iustum est.

Heilige Vader, almachtige 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. Dit huis
hebt Gij ons tot uw eer laten bouwen. Hier schenkt Gij voortdurend uw genade aan het volk
dat op weg is naar U. Hier wordt het mysterie zichtbaar dat Gij voltrekt: het wonder van uw
verbondenheid met de mensen. Hier voegt Gij ons tezamen tot een levende tempel voor U.
Hier brengt Gij uw kerk van overal bijeen om het ene lichaam van Christus te vormen, dat
eens volkomen zal zijn in het visioen van vrede, de hemelse stad Jeruzalem. Daarom, met de
ontelbare koren van engelen en heiligen in uw glorievolle tempel, brengen wij U dank voor
uw grote daden en zingen wij U toe vol vreugde:
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.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra gloria
tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui
venit in nomine Domini. Hosanna in
excelsis.

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.
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijzen. 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen:

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 uw
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.
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, met de heilige Johannes
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 Gerardus,
onze bisschop, Robertus zijn hulpbisschop, 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.
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.
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COMMUNIERITUS
ONZE VADER
Pr:

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus on
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.
Pr:

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. Amen.
Pr:
A:

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.

Pr:
De vrede des Heren zal altijd met u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
D:

Wenst elkaar de vrede.

HET BREKEN VAN HET BROOD
Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, geef ons de vrede.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Pr:

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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COMMUNIO en MOTET (10.00 uur)
Caelestis urbs (Gregoriaans)
Stad Jeruzalem welzalig, naam die 't zien
van vrede duidt, gij staat uit uw stenen
levend in de hemel opgebouwd, en met
engelen omgeven als vriendinnen van de
bruid.

Caelestis urbs Jerusalem, Beata pacis visio,
Quae de viventibus Saxis ad astra tolleris,
Sponsae que ritu cingeris Milla Angelorum
millibus.

In haar nieuwheid treedt zij voorwaarts uit
de hemel, toebereid voor het bruidsbed, om
als gade één te worden met de Heer; haar
pleinen en haar muren zijn van
allerzuiverst goud.

O sorte nupta prospera, Dotata Patris
gloria, Respersa Sponsi gratia, Regina
formosissima, Christo jugata Principi,
Caeli corusca civitas.

Flonkerend van edelstenen wijzen open
poorten, waar uit verdienste in 't verborgen
heiligdom wordt geleid elk, die om de
naam van Christus hier op aarde wordt
verdrukt.

Hic margaritis emicant, Patentque cunctis
ostia: Virtute namque praevia Mortalis illic
ducitur, Amore Christi percitus Tormenta
quisquis sustinet.

En de stenen, door verdrukking en door
slagen gepolijst, worden door de hand van
de bouwheer ieder op hun plaats gevoegd,
en zo blijvend in gemesteld in het heilige
gebouw.

Scalpri salubris ictibus, Et
tunsione
plurima, Fabri polita malleo Hanc saxa
molem constru-unt, Aptisque juncta
nexibus Locantur in fastigio.

Heerlijkheid en eer beide zij den
allerhoogste God, ene lofzang zij de Vader,
Zoon en heilige Paracleet, wie de lof zij en
de sterkte door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Decus Parenti debitum Sit usquequaque
Altissimo. Natoque Patris unico, Et inclyto
Paraclito, Cui laus potestas, gloria Aeterna
sit per saecula. Amen.

Locus Iste

(Anton Bruckner)

Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis est.
Deze plaats is door God gemaakt, een onschatbaar geheim, zij is zonder smet.

MOTET

(12.00 uur)

The Lord’s My Shepherd (Malcom Archer)
Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken.
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GEBED NA DE COMMUNIE
Heer. laat uw volk in vrede heengaan nu het deelt in uw rijke zegen.
Wij bidden U: mogen wij die U dienen ervaren dat in de viering van deze feestdag uw genade
werkzaam is geweest. Door Christus onze Heer.
A:

Amen.

SLOTRITUS
PLECHTIGE ZEGEN EN WEGZENDING
Pr:
Allen:

De Heer zij met U.
En met uw geest.

Pr:

God, de Heer van hemel en aarde, die u vandaag op de verjaardag
van de kerkwijding bijeen heeft gebracht, schenke u zijn rijkste
zegen.
Amen.

Allen:
Pr:
Allen:
Pr:

Hij die alle verstrooide kinderen in Christus, zijn Zoon, heeft
willen verenigen, make u tot zijn heiligdom en tot woonstede van
de heilige Geest.
Amen.

Allen:

Moge u in een zuiver hart God zelf bezitten en eens met alle
heiligen het erfdeel ontvangen van de eeuwige zaligheid.
Amen.

Pr:
Allen:

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

D:
Allen:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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