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OPENINGSRITUS 
 
PLECHTIGE INTREDE 
Wanneer de gelovigen bijeen zijn, gaan de bisschop, de 
concelebrerende priesters, diakens en assistenten, ieder in zijn 
liturgische kleding, voorafgegaan door de kruisdrager, vanuit de 
sacristie door het schip van de kerk naar het priesterkoor. 
 
De relieken van de heilige Bonifatius, de H. Martelaren van Gorcum, 
de H. Lidwina van Schiedam en van de zalige Peerke Donders  
worden  in de processie bij de intrede meegedragen en tijdelijk op 
een geschikte plaats neergezet tot de feitelijke bijzetting.  
Terwijl men in processie binnentrekt, wordt het lied gezongen: 
 
Psalm 122 I 
Refrein: Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: 

 “wij gaan op naar het huis van de Heer.” 
 
Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: “wij gaan op naar het huis 
van de Heer.” Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, 
Jeruzalem. 
 
Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad tot hechte eenheid gevoegd. 
Het is daarheen dat opgaan de stammen, de stammen van Hem, van 
de Heer. 
 
Voorschrift voor Israël dit, dat zij loven de naam van de Heer.  
Daar zijn ook de zetels gezeten gerichte, de zetels van Davids huis. 
 
Om mijn broeders en om wie mij na zijn laat mij spreken:  
“vrede over u!” Om het huis van de Heer onze God  
vraag ik dat gij gezegend moogt zijn. 
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Zonder het altaar te kussen, gaat de bisschop naar zijn zetel; de 
concelebranten, diakens en assistenten gaan naar de voor hen 
bestemde plaatsen in het priesterkoor. De relieken van de heiligen 
worden op een geschikte plaats van het priesterkoor tussen toortsen 
geplaatst. De bisschiop groet de gelovigen met de volgende 
woorden: 
 
Genade en vrede zij u allen in de heilige kerk van God. 
 
De gelovigen antwoorden: 
En met uw geest.  
 
ZEGENING VAN HET WATER EN BESPRENKELING 
 
Na de beëindiging van de intredeplechtigheid zegent de bisschop het 
water, waarmee hij de aanwezigen zal besprenkelen ten teken van 
boetvaardigheid en ter herinnering aan het doopsel. Het water 
wordt door assistenten naar de bisschop gebracht die voor zijn zetel 
staat. De bisschop nodigt allen uit tot gebed: 
 
Broeders en zusters, 
laten wij bij de plechtige wijding van dit gebouw 
de Heer onze God ootmoedig vragen 
dat Hij dit water zal zegenen 
waarmee wij besprenkeld worden 
als een teken van onze boetvaardigheid 
en ter herinnering aan ons doopsel, 
De Heer zelf moge ons met zijn genade helpen 
om, geleid door de geest 
die wij hebben ontvangen, 
trouw te blijven als leden van zijn kerk. 
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Allen bidden enige tijd in stilte. Daarna vervolgt de bisschop: 
 
God, al wat geschapen is 
dankt aan U het levenslicht. 
Uw liefde tot de mensen is zo groot 
dat Gij niet alleen als een Vader voor hun onderhoud zorgt, 
maar hen ook door de dauw van uw genade 
van zonden wilt reinigen 
en hen voortdurend terugvoert naar Christus, ons Hoofd. 
Want in uw barmhartigheid hebt Gij besloten 
dat zij die in zonden afdalen in het heilig water 
met Christus sterven en schuldeloos verrijzen, 
ledematen worden van zijn lichaam 
en mede-erfgenamen van het eeuwig geluk. 
Heilig dan dit water door uw zegen 
en laat het, als wij ermee besprenkeld worden, 
een teken zijn van het heilzaam waterbad 
waardoor wij in Christus gereinigd zijn 
en een tempel zijn geworden van uw Geest. 
Geef dat wij met alle broeders en zusters 
die in deze kerk de heilige mysteries zullen vieren 
eens het hemels Jeruzalem mogen bereiken. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
Begeleid door de diaken besprenkelt de bisschop de gelovigen met 
het pas gewijde water. Ondertussen wordt gezongen: 
 
I know that my Redemer liveth - Händel 
door Lucretia Starke en Anneke van Huissteden 
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Na de besprenkeling keert de bisschop naar zijn zetel terug en zegt 
met gevouwen handen, als de zang geëindigd is: 
 
God, Vader van barmhartigheid, wees in dit huis van gebed 
aanwezig en reinig door de genade van de heilige geest uw 
woonstede, de tempel die wijzelf zijn. 
Amen. 
 
LOFZANG EN GEBED 
 
Daarna wordt de lofzang Eer aan God in den hoge gezongen. 
 
GLORIA: uit Messe de Saint Boniface 
Refrein: Gloria in excelsis Deo Gloria Deo Domino. 
 
Et in terra pax hominibus bonae 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 Jesu Christe. 
 
Domine Deus Agnus Dei Filius Patris Qui tollis peccata mundi 
miserere nobis suscipe deprecationem nostram.  
 
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis Quoniam Tu solus 
Sanctus Tu solus Dominus Tu solus Altissimus Jesu Christe Cum 
Santo Spiritu in gloria Dei Patris.  
 
Na de lofzang zegt de bisschop met gevouwen handen: 
 
Laat ons bidden. 
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Allen bidden enige tijd in stilte. Daarna vervolgt de bisschop met 
uitgestrekte handen: 
 
Almachtige eeuwige God, 
stort uw genade uit over deze plaats en verleen uw hulp 
aan allen die uw Naam aanroepen; 
laat alle gelovigen hier gesterkt worden door uw woord 
en kracht vinden in uw sacramenten. 
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. 
Amen. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
De verkondiging van het woord Gods wordt aldus beklemtoond: een 
lektor gaat voor de bisschop staan. De bisschop, met de mijter op, 
ontvangt het lectionarium en toont dit aan het volk en zegt: 
 
Moge in deze ruimte voortdurend het woord van God klinken 
om het mysterie van Christus voor u te ontsluiten en uw heil in de 
kerk tot stand te brengen. 
Amen. 
 
Hierna overhandigt de bisschop het lectionarium aan de lektor. Hij 
gaat naar de ambo en draagt het boek zo dat het voor allen 
zichtbaar is. 
 
EERSTE LEZING: Neh. 8, 2-4a.5-6.8-10 
In die dagen bracht de priester Ezra het boek van de wet voor de 
vergadering van mannen en vrouwen en van allen die de voorlezing 
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konden volgen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Vanaf 
de dageraad tot de middag las Ezra voor uit het boek op het plein 
voor de Waterpoort ten aanhoren van mannen en vrouwen en van 
allen die het konden volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de 
voorlezing van het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, ging op een 
houten verhoog staan dat voor die gelegenheid was opgeslagen. Ten 
aanschouwen van heel het volk – hij stak immers boven allen uit – 
opende Ezra het boek. Op dat ogenblik gingen allen staan. Ezra 
prees de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde: “Amen, 
amen!” De levieten staken hun handen omhoog, zij bogen het hoofd 
en zij aanbaden de Heer met het gezicht tegen de grond. Zij lazen uit 
het boek van Gods wet, legden het uit en verklaarden de betekenis, 
zodat allen de lezing verstonden. Vervolgens zeiden Nehemia, de 
landvoogd, Ezra de priester en schriftgeleerde, en de levieten die de 
uitleg gaven tot heel het volk: “Deze dag is aan de Heer, uw God, 
gewijd. Gij moogt dus niet treurig zijn en niet wenen.” Het hele volk 
was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de 
wet hoorde. En ze zeiden hun: “Komt gaat lekker eten en drinkt er 
zoete wijn bij en deelt ervan mee aan wie niets heeft, want deze dag 
is aan onze Heer gewijd. Weest niet bedroefd, maar de vreugde die 
de Heer u schenkt, zij uw kracht.” 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Psalm 19 II 
Voorzang: Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven, 
Allen: Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs. 
Voorzang: Helder water is zijn wet, hartverkwikkend. 
Allen: Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen. 
Voorzang: Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede. 
Allen: Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid. 
Voorzang: Even kostelijk als honing, nee, nog meer, 
Allen: kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren. 
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TWEEDE LEZING: 1 Kor. 3, 9b-11.16-17 
Broeders en zusters, Gij zijt Gods bouwwerk. Naar de mij gegeven 
genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd 
waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij 
daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan 
wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Gij weet toch dat gij Gods 
tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de 
tempel van God te gronde richt zal God hem te gronde richten. 
Want de tempel van God is heilig en die tempel zijt gij. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
Het evangelie wordt door de diaken gelezen zonder begeleiding van 
kaarsen en wierook. 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE         GvL 246 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Heer Jezus, ontsluit voor ons 
de Schriften, doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
 
EVANGELIELEZING: Joh. 4, 19-24 
In die tijd zei de Samaritaanse vrouw tot Jezus: “Heer, ik zie dat Gij 
een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, 
Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden 
moet.” “Geloof Mij, vrouw,” zei Jezus haar, “er komt een uur dat gij 
noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij 
aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het 
heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat 
de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en 
waarheid. De Vader toch zoekt de mensen die Hem zo aanbidden. 
God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en 
waarheid aanbidden.” 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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HOMILIE 
 
Na de homilie volgt de geloofsbelijdenis. De voorbede blijft 
achterwege, omdat in de plaats daarvan de litanie van alle heiligen 
wordt gezongen. 
 
GELOOFSBELIJDENIS (gezongen) 
Credo in unum Deum  
Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium 
et invisibílium. 
Et in unum Dóminum Jesum Christum, Filium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante ómni a saécula. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. 
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri,  
per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines et propter nostrum salútem  
descéndit de caelis. 
Et incarnátus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus étiam pro nobis: sub Póntio Piláto passus et sepúltus est. 
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. 
Et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. 
Et iterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem,  
qui ex Patre Filióque procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adorátur et conglorificátur,  
qui locútus est per prophétas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostólicam Ecclésiam. 
Confiteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum. 
Et vitam ventúri saéculi. Amen. 
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WIJDINGSGEBED EN ZALVINGEN 
 
LITANIE VAN ALLE HEILIGEN 
 
Vervolgens nodigt de bisschop de aanwezigen uit tot gebed: 
 
Laten wij bidden, broeders en zusters, tot God de almachtige Vader, 
die de harten van de gelovigen maakt tot zijn geestelijke tempel. 
Mogen de heiligen zich in eenstemmig gebed met ons verenigen. 
 
Nu wordt de litanie van alle heiligen gezongen, waarbij allen 
antwoorden. 
 
Diaken: Wij knielen allen neer. 
 
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 
Heilige Maria, moeder van God, wees onze voorspraak. 
Heilige Michaël,   wees onze voorspraak. 
Alle heilige engelen van God,  wees onze voorspraak. 
Heilige Johannes de Doper,  wees onze voorspraak. 
Heilige Jozef,    wees onze voorspraak. 
Heilige Petrus en Paulus,  wees onze voorspraak. 
Heilige Andreas,   wees onze voorspraak. 
Heilige Johannes,   wees onze voorspraak. 
Heilige Maria Magdalena,  wees onze voorspraak. 
Heilige Stefanus,   wees onze voorspraak. 
Heilige Laurentius   wees onze voorspraak. 
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Heilige Ignatius van Antiochië, wees onze voorspraak. 
Heilige Bonifatius,   wees onze voorspraak. 
Heilige Agnus,    wees onze voorspraak. 
Heilige Perpetua en Felicitas,  wees onze voorspraak. 
Heilige martelaren van Gorcum, wees onze voorspraak. 
Heilige Titus Brandsma                        wees onze voorspraak. 
Heilige Gregorius,   wees onze voorspraak. 
Heilige Augustinus,   wees onze voorspraak. 
Heilige Athanasius,   wees onze voorspraak. 
Heilige Basilius,   wees onze voorspraak. 
Heilige Martinus,   wees onze voorspraak. 
Heilige Willibrordus,   wees onze voorspraak. 
Heilige Benedictus,   wees onze voorspraak. 
Heilige Franciscus en Dominicus, wees onze voorspraak. 
Heilige Franciscus (Xaverius),  wees onze voorspraak. 
Heilige Petrus Canisius,  wees onze voorspraak. 
Heilige Johannes Maria (Vianney) 
(pastoor van Ars),   wees onze voorspraak. 
Heilige Johannes Drieentwintig          wees onze voorspraak. 
Heilige Johannes Paulus de Tweede  wees onze voorspraak. 
Heilige Bavo                                           wees onze voorspraak.  
Heilige Teresia (van Avila),  wees onze voorspraak. 
Heilige Catharina (van Siena), wees onze voorspraak. 
Heilige Lidwina,   wees onze voorspraak. 
Zalige Peerke Donders,  wees onze voorspraak. 
Alle heiligen van God, 
Wees genadig,   verlos ons Heer. 
Van alle kwaad,   verlos ons Heer. 
Van alle zonde,   verlos ons Heer. 
Van de eeuwige dood,  verlos ons Heer. 
Door uw menswording,  verlos ons Heer. 
Door uw dood en verrijzenis,  verlos ons Heer. 
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Door de komst van de heilige Geest, verlos ons Heer. 
Wij zondaars,    wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij uw heilige kerk wilt besturen 
en bewaren,    wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij de paus en alle bedienaren 
van de kerk in hun heilig ambt  
wilt bewaren,    wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij alle volkeren vrede en  
ware eendracht wilt verlenen, wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij onszelf in uw heilige dienst 
wilt sterken en bewaren,  wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij deze kerk wilt wijden, wij bidden U, verhoor ons. 
Jezus, Zoon van de levende God, wij bidden U, verhoor ons. 
Christus, aanhoor ons. 
Christus, aanhoor ons. 
Christus, verhoor ons. 
Christus, verhoor ons. 
 
Na de litanie zegt de bisschop staande, met uitgestrekte handen: 
 
Heer, wij bidden U: 
verhoor goedgunstig ons gebed op voorspraak van de heilige maagd 
Maria en van alle heiligen. 
Maak deze woning die U wordt toegewijd tot een huis van heil en 
genade, waar het volk van God bijeenkomt om U in geest en 
waarheid te aanbidden en zichzelf of te bouwen in liefde. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
Zo nodig zegt de diaken: Sta allen weer op. 
 
Allen staan op. De bisschop ontvangt weer de mijter.  
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BIJZETTING VAN DE RELIEKEN 
 
De  relieken van de parochie worden bijgezet onder het altaar. De 
pastoor brengt de relieken naar de bisschop, die ze bijzet in een graf 
dat tijdig hiervoor is gereedgemaakt. Ondertussen klinkt het lied: 
 
Psalm 15 
Refrein: Heer, wie mag toeven binnen uw tent? 
 
Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet, 
die de waarheid hartgrondig belijdt, 
die niet rondbrengt wat hem op de tong komt. 
 
Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, 
hij laadt geen smaad op zijn naaste. 
De nietswaardige ziet hij met verachting, 
maar die de Heer vrezen, hen eert hij. 
 
Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; 
hij leent zonder rente te vragen, 
neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. 
 
Ondertussen wordt het graf gesloten en gaat de bisschop terug naar 
zijn zetel. 
 
WIJDINGSGEBED 
 
Staande en zonder mijter strekt de bisschop hierna zijn handen uit en 
zegt met verheffing van stem: 
 
God, Gij heiligt uw kerk en bij U berust haar leiding. 
Wij moeten uw Naam verheerlijken met een feestelijke lofzang. 
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Want op deze dag wil het volk dat in U gelooft voor altijd dit huis 
van gebed op plechtige wijze aan U toewijden: dit huis, waarin wij U 
eren, waarin wij door uw woord worden onderricht en gevoed door 
uw sacramenten. 
 
Dit huis: beeld van het mysterie van de kerk, door Christus geheiligd 
met zijn bloed, om haar tot zich te voeren als een heerlijke bruid, 
maagd en moeder tegelijk, opvallend door een ongerept geloof, 
vruchtbaar door de kracht van de Geest. 
 
Heilige kerk, uitverkoren wijngaard van de Heer, haar ranken vullen 
heel de aarde, haar loten, gedragen door het hout van het kruis, 
richt zij omhoog, naar het rijk der hemelen. 
 
Gelukkige kerk, Gods woning bij de mensen, heilige tempel, met 
levende stenen gebouwd, gegrondvest op het fundament van de 
apostelen, met Jezus Christus als de hoeksteen. 
 
Verheven kerk, stad, boven op de berg gebouwd, voor allen 
zichtbaar, lichtend voor een ieder, waar het Lam de lamp is die 
eeuwig brandt en het loflied der heiligen juichend weerklinkt. 
 
Wij vragen U, Heer, in alle ootmoed: zend vanuit de hemel uw 
heiligende kracht over deze kerk en over dit altaar. 
Moge deze ruimte voor altijd geheiligd zijn en deze tafel voorgoed 
bestemd voor het offer van Christus. 
 
Hier moge de vloedgolf van Gods genade de zonden der mensen 
bedelven, opdat uw kinderen, Vader, afsterven aan de zonde 
en herboren worden tot een nieuw leven. 
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Hier moge uw volk rond de altaartafel de gedachtenis vieren van het 
paasmysterie en gesterkt worden door de maaltijd van Christus’ 
woord en lichaam. 
 
Hier moge het offer van lot en dank blijde weerklinken: de stemmen 
der mensen met de koren der engelen verenigd; hier moge ook tot 
U opstijgen het aanhoudend gebed voor het heil van de wereld. 
 
Hier moge de arme barmhartigheid ondervinden, en verdrukte de 
ware vrijheid verkrijgen en een ieder bekleed worden met de 
waardigheid van het kindschap Gods, totdat zij vol vreugde het 
einddoel bereiken: het Jeruzalem in den hoge. 
 
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. 
Amen. 
 
ZALVING VAN HET ALTAAR EN VAN DE KERKMUREN 
 
Hierna begeeft de bisschop zich naar het altaar met de diaken en 
andere assistenten, van wie er één de ampul met H. Chrisma draagt.  
Staande voor het altaar zegt de bisschop met verheffing van stem: 
 
Altaar en kerkgebouw worden door ons gezalfd. Moge de Heer zelf 
ze heiligen door zijn kracht en maken tot een zichtbaar teken van 
het mysterie van Christus en de kerk. 
 
Vervolgens giet hij midden op het altaar en op de vier hoeken het 
heilig chrisma uit; het is een goed gebruik dat hij hiermee het gehele 
altaarblad zalft. 
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Daarna worden de muren van de kerk door de kruisen, die evenredig 
over de muren zijn verspreid, met het heilig chrisma getekend. 
Ondertussen klinkt er muziek. 
 
Adagio – Bach 
door Anneke van Huissteden en Miranda Driessen 
 
Na de zalving van altaar en kerkmuren keert de bisschop naar zijn 
zetel terug en gaat zitten; de assistenten brengen hem wat nodig is 
om zijn handen te wassen. Vervolgens legt de bisschop de 
voorschoot af en bekleedt zich met het kazuifel. 
 
BEWIEROKING VAN HET ALTAAR EN VAN DE KERK 
 
Na de plechtigheid van de zalving wordt er op het altaar een kleine 
schaal geplaatst voor het branden van wierook. De bisschop steekt 
de wierook aan, terwijl hij zegt: 
 
Moge ons gebed opstijgen, Heer, als wierook voor uw aanschijn; 
moge uw kerk de goede geur van Christus verspreiden zoals dit huis 
vervuld wordt van zoete geur. 
 
Vervolgens doet de bisschop wierook in het wierookvat en 
bewierookt het altaar. Daarna keert hij terug naar zijn zetel, waar hij 
bewierookt wordt, en gaat zitten. De diaken gaat nu door heel de 
kerkruimte en bewierookt het volk en de muren. 
Ondertussen zingt men: 
 
Heeft Hij ons bidden opgevangen        GvL 610 
Heeft Hij ons bidden opgevangen 
Hij heeft op ons zijn Naam gelegd. 
Meer dan een mens ooit kan verlangen: 
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Ik ben met u, heeft Hij gezegd. 
Opent uw harten, mensenkind’ren, 
die bang en ontoegankelijk zijt, 
geen macht ter wereld kan verhind’ren, 
dat Hij u naar zijn woord bevrijdt. 
 
Hij zal de armen niet verstoten, 
Hij is met onze nood bekleed. 
Voor allen die zijn vastgelopen 
heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 
Hij spreekt de taal van alle landen 
en overal ontkiemt zijn rijk. 
Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 
en achter elke mens staat Hij. 
 
Zijt gij het eerst van ons geboren, 
zijt Gij de welbeminde zoon – 
blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 
als Gij niet met ons samenwoont. 
Dat wij met U gelukkig leven 
en spelen voor Gods aangezicht, 
dat wij elkaar de vrede geven 
die Gij voor ons hebt aangericht. 
 
VERLICHTING VAN HET ALTAAR EN DE KERK 
 
Na de bewieroking drogen enkele assistenten het altaarblad af met 
doeken en spreiden daarover een linnen doek uit die niets doorlaat; 
vervolgens bedekken zij het altaar met een dwaal; zij zetten de 
kandelaars met kaarsen die voor de eucharistieviering vereist zijn en 
het kruis op de juiste plaatsen. 
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Daarna gaat de diaken naar de bisschop; deze staat op, geeft hem 
een kleine brandende kaars en zegt met stemverheffing: 
 
Het licht van Christus strale in de kerk om alle volken te brengen tot 
de volle waarheid. 
 
Hierna gaat de bisschop zitten. De diaken gaat naar het altaar en 
steekt de kaarsen aan voor de viering van de eucharistie. 
Nu wordt de kerk feestelijk verlicht: alle kaarsen, ook die zich 
bevinden op de plaatsen waar de muren gezalfd zijn, en alle andere 
lampen van de kerk worden aangestoken ten teken van vreugde.  
 
Ondertussen zingt men: 
 
LIED AAN HET LICHT          GvL 489 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo 
zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of 
ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen zo- 
lang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
COLLECTE  
De St. Bonifatiusparochie is een bloeiende veelkleurige parochie met veel 
vrijwilligers en een grote betrokkenheid. Maar ondanks die positieve feiten is er 
ook een grote geldnood. Wilt u helpen deze nood een klein beetje te lenigen? 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.  
              

                         
       €   2,50        € 5,00        € 10,00  
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw ING bank app. Of door uw 
gaven in het mandje en zakje te deponeren. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 

 

EUCHARISTIE 

 
De diaken en assistenten brengen het altaar op de gewone wijze in 
gereedheid. Daarna brengen enige gelovigen brood, wijn en water 
aan voor de viering van het offer des Heren. De bisschop neemt deze 
gaven in ontvangst bij zijn zetel. Terwijl de gaven worden 
aangebracht, klinkt er muziek. 
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Minuet and dance of the Blessed Spirits – Christoph Willibald  
von Gluck 
door Anneke van Huissteden en Miranda Driessen 
 
Wanneer alles in gereedheid is gebracht, gaat de bisschop naar het 
altaar, zet de mijter af en kust het altaar. De eucharistie wordt op de 
gewone wijze voortgezet, offergaven en altaar worden echter niet 
bewierookt. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
Heer, aanvaard de gaven die uw kerk met vreugde aanbiedt, 
en schenk aan uw volk, dat in deze heilige ruimte samenkomt, 
door de viering van dit mysterie heil en zegen in eeuwigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
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. Gij hebt het heelal gemaakt 
tot de woning van uw heerlijkheid en overal kunnen wij uw Naam 
verheerlijken. Maar ook wilt Gij dat er plaatsen zijn, voor U bestemd 
en geschikt voor het vieren van uw goddelijke mysteries. Daarom 
wijden wij met vreugde deze kerk aan U toe: een huis van gebed, 
door mensenhanden gebouwd. 
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Hier zien wij slechts de schaduw van de ware tempel, hier kondigt 
zich het hemels Jeruzalem aan: want het lichaam van uw Zoon, 
geboren uit een vrouw, maagd en moeder tegelijk, hebt Gij gemaakt 
tot uw heilige tempel waarin de volheid van uw godheid woont. 
De kerk hebt Gij gemaakt tot de heilige stad, gegrondvest op het 
fundament van de apostelen met als hoeksteen Jezus Christus. Zij 
wordt gebouwd met uitgelezen stenen, door de Geest bezield, door 
liefde samengevoegd, waarin Gij alles in allen zult zijn en Christus’ 
licht altijd zal stralen. Door Hem brengen wij U, Heer, met alle 
engelen en heiligen onze hulde en zingen vol blijdschap: 
 
SANCTUS: uit Messe de Saint Boniface 
Sanctus, sanctus, sanctus! Deus Sabaoth! 
Sanctus, sanctus, sanctus! Deus Sabaoth! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis! 
 
Wij bidden U, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij 
smeken u door Hem die is uw Zoon en onze Heer: dat Gij wilt 
aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij U aanbieden; dat Gij 
zult heiligen dit brood en deze beker opdat zij ten goede komen aan 
heel de kerk, die Gij geroepen hebt en uitverkoren overal in deze 
wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder; breng 
ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij U 
in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Fransiscus, in eenheid 
met onze bisschop Johannes, verenigd ook met allen die, oprecht en 
trouw, uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen 
overal in deze wereld. 
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Herinner U de namen, Heer, van allen die U toebehoren en van alle 
mensen die hier voor U staan. Gij kent hun geloof, Gij weet dat zij U 
willen dienen. In naam van hen die U het offer brengen van hun 
aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij U: 
houd hen in leven want op U hopen zij, bevrijd hun hart en maak 
hen heilig, Gij, eeuwige en waarachtige, levende God. 
 
Zo bidden wij U met Maria, altijd maagd, die bij U verheerlijkt is, de 
moeder van Jezus Christus, onze Heer en God, met de heilige Jozef 
en met uw apostelen en bloedgetuigen Petrus en Paulus, Andreas, 
(Jakobus, Johannes; met Tomas, Jakobus, Fillippus, Bartolomeüs, 
Matteüs, Simon en Taddeüs; met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, 
met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysogomus, met 
Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus,) en met al uw heiligen. 
Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij: wees onze 
toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht.  
Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen 
geven en toevertrouwen aan U. Aanvaard ze ook als gaven van uw 
dienaren die U deze kerk ter ere van de heilige Bonifatius in gelovige 
overgave hebben geschonken en onvermoeid voor haar bouw 
hebben geijverd.  
 
Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker; bekrachtig 
en voltooi en zegen deze gaven dat zij voor ons het Lichaam worden 
en het Bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond 
voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen, en 
zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn almachtige Vader, de 
zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen 
gegeven met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit 
is mijn Lichaam, dat voor U gegeven wordt. 
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Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus 
Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de 
hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U 
wat Gij ons zelf in handen hebt gelegd: dit ongebroken, vlekkeloze 
Lam, dit brood van eeuwig leven, en deze beker die onze redding is 
in eeuwigheid. 
 
Keer U niet af, wees ons genadig, zoals Gij in genade hebt aanvaard 
het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is, 
het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisédek U 
heeft gebracht. 
 
Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te 
dragen naar het altaar van uw heerlijkheid; wij bidden U, dat wij die 
de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het Lichaam van 
uw Zoon en in zijn Bloed, van U gezegend zullen zijn vol van genade.  
 
Herinner U de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in 
de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof.  
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Dat zij, en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten 
en binnengaan in uw land, verlicht en vertroost.  
 
Wij zijn van U, met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij. 
Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen 
en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Mattias, Barnabas, (Ignatius, 
Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en 
Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia), en van al die anderen die reeds 
door U verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar 
schenk ons vergeving – opdat wij mogen delen in hun geluk. Door 
Jezus Christus onze Heer. In Hem hebt Gij al wat bestaat geschapen 
en gezegend, in Hem ontvangen wij al uw genade, Hij is ons leven. 
 
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. 
 
COMMUNIERITUS  
Laten wij zingend bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 
Jezus ons gegeven heeft: 
 
Pater noster, qui es in caelis, 
santificétur nomen tuum, 
advéniat regnum tuum; 
fiat volúntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; 
et dimitte nobid débita nostra, 
sicut et nog dimittimus debitoribus nostris; 
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
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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. 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. 
 
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. 
 
AGNUS DEI: uit Messe de Saint Boniface  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata munid, dona nobis pacem. 
 
COMMUNIE 
Terwijl de bisschop het Lichaam van Christus nuttigt, wordt de 
communiezang aangeheven. Men zingt: 
 
Laudate Domine  – Vivaldi 
door Lucretia Starke en Anneke van Huissteden 
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Ave Maria 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria,  
gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus. 
Et benedictus fructus ventris tui, fructus ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus 
nunc et in hora mortis nostrae, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen, amen. 
 
Na de communie van de gelovigen zegt de bisschop: 
 
Laat ons bidden. 
 
Heer, laat ons door deze communie groeien in waarachtig geloof, 
zodat wij U in deze kerk altijd in geest en waarheid aanbidden 
en eens voor uw aanschijn met alle heiligen gelukkig mogen zijn. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
De bisschop ontvangt de mijter en zegt: 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
 
Hierna nodigt de diaken het volk voor de zegen uit met de woorden: 
Buigt u voor de zegen. 
 
Vervolgens strekt de bisschop zijn handen over het volk uit en zegent 
het met de woorden: 
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God, de Heer van hemel en aarde, die u vandaag voor de wijding van 
deze kerk bijeen heeft gebracht, schenke u zijn rijkste zegen.  
Amen. 
 
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. 
 
Moogt gij in een zuiver hart God zelf bezitten en eens met alle 
heiligen het erfdeel ontvangen van de eeuwige zaligheid.  
Amen. 
 
De bisschop ontvangt zijn staf en vervolgt: 
 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
Tenslotte zendt de diaken het volk op de gebruikelijke wijze heen. 
 
SLOTLIED: Christus Gij Heer van alle dingen      GvL 412 
Christus, Gij Heer van alle dingen, 
en Maker van wat adem heeft, 
wij willen uwe Bruid bezingen, 
de Kerk die ons het leven geeft. 
 
Waar wij als kind’ren zijn geboren, 
éen-zelfde stam, één moedertaal, 
omdat Gij ons hebt uitverkoren 
te delen in uw bruilofstmaal. 
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Waarnaar wij altijd wederkeren 
o veilig huis, o moedergrond, 
waar wij van U de liefde leren, 
waar wij bestaan totdat Gij komt. 
 
Dan zult Gij in het eind verschijnen, 
uw Kerk ziet wachtend naar U uit, 
Christus de herder roept de zijnen 
de bruidegom begroet zijn bruid. 
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