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I. OPENINGSRITUS 
 

Intredegezang                      Allen staan 

Een gezang over roeping. 

›. Cf. Mt 4, 18-19 V. Ps 19, 1.4 

›. Dóminus secus mare Galilǽæ vidit 

duos fratres, Petrum et Andréam, et 

vocávit eos: Veníte post me: fáciam vos 

fíeri piscatóres hóminum. 

V. Cæli enárrant glóriam Dei: et ópera 

mánuum eius annúntiat firmaméntum. ›. 

Dóminus. 

V. In omnem terram exívit sonus eórum: 

et in fines orbis terræ verba eórum. ›. 

Dóminus. 

›. Toen de Heer langs het meer van Galilea 

ging, zag Hij twee broers, Petrus en 

Andreas. En Hij riep hen: Komt, volgt mij! 

Ik zal jullie vissers van mensen maken. 

V. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid: 

het uitspansel toont het werk van zijn 

handen. ›. Toen de Heer. 

V. Over heel de aarde klinkt hun roep tot de 

rand van de wereld dringt hun boodschap 

door. ›. Toen de Heer. 

 

Kruisteken en begroeting 

Celebrant:  In de naam van de Vader en de Zoon  en de heilige Geest. 

Allen:   Amen. 

Celebrant: Vrede zij u. 

Allen:  En met uw geest. 

 

Woord van welkom                   Allen zitten 

 

Gebed om ontferming                    Allen staan 

Celebrant: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om 

de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. 

 

Voorzang: Cunctípotens Génitor, Deus, 

omnicreátor, eléison. 

 

V. Almachtige Vader, God, schepper van 

al wat is, ontferm U over ons.  

 

 
 

R. Heer, ontferm U over ons. 

Voorzang: Fons et orígo boni, pie, luxque 

perénnis eléison.  

Allen: Kýrie eléison. 

Voorzang: Salvíficet píetas tua nos, bone 

Rector, eléison. 

Allen: Kýrie eléison. 

V. Bron en oorsprong van het goede, Gij 

algoede, Gij eeuwig licht, ontferm U over 

ons. R. Heer, ontferm U over ons.  

V. Uw erbarmen redde ons, goede heer-

ser, ontferm U over ons.  

R. Heer, ontferm U over ons. 
 

Voorzang: Christe, Dei splendor, virtus Pa-

trísque sophía, eléison. 

 

 

V. Christus, Gods glans, macht en wijs-

heid van de Vader, ontferm U over ons.  

 

 
 

R. Christus, ontferm U over ons. 
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Voorzang: Plasmátis humáni factor, lapsi 

reparátor, eléison.  

Allen: Christe eléison.  

Voorzang: Ne tua damnétur, Iesu, factúra, 

benígne eléison.  

Allen: Christe eléison. 

V. Schepper van de mensheid, hersteller 

van het gevallen schepsel, ontferm U over 

ons. R. Christus, ontferm U over ons.  

V. Algoede Jezus, opdat uw maaksel, niet 

verdoemd worde, ontferm U over ons.  

R. Christus, ontferm U over ons. 
 

Voorzang: Ambórum sacrum spirámen, 

nexus amórque, eléison. 

 

 

V. Gij heilige adem van beiden, Gij 

verbinding en liefde, ontferm U over ons.  

 

 
 

R. Heer, ontferm U over ons. 
Voorzang: Procédens fomes, vitæ fons, purí-

ficans vis, eléison. 

Allen: Kýrie eléison. 

V. Gij warmtestroom, levensbron en 

reinigende kracht, ontferm U over ons.  

R. Heer, ontferm U over ons. 
 

Voorzang: Purgátor culpæ, véniæ largítor ópimæ, 

offénsas dele, sancto nos múnere reple, Spíritus alme, 

eléison. 

 

 

V. Rechtvaardiger van schuld, gever van vergeving, vernietig 

de zonden, vervul ons met uw heilige gave, zegenrijke Geest, 

ontferm U over ons. R. Heer, ontferm U over ons. 
 

Celebrant: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen:  Amen. 

 

 

Lofzang 

 

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. 
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Heer God, hemelse 

koning, God, almach-

tige Vader; Heer, 

eniggeboren Zoon, Je-

zus 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

Celebrant: Laat ons bidden. 

God, Gij die de bedienaars van uw Kerk hebt geleerd hun broeders en 

zusters te dienen in plaats van zelf gediend te 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 de eeuwen der eeuwen. 

Allen: Amen. 
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Allen zitten 

II. LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing            

Het koningschap, de heerschappij en de luister zal gegeven worden 

aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. 

 

Lezing uit de Profeet Daniël 

Dan 7, 15-27 

In die dagen sprak Daniël: „Bij het visioen dat ik zag verkeerde ik inwendig in 

verwarring en de beelden die door mijn hoofd gingen, verontrustten mij. Ik trad op 

een der aanwezigen toe en vroeg hem naar de juiste betekenis van dat alles: Hij gaf 

mij de volgende verklaring. De vier grote dieren zijn vier koningen die op aarde zullen 

regeren; daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen 

en ze zullen het voor altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten. Toen wilde ik de 

betekenis weten van het vierde beest, dat van alle andere verschilde, buitengewoon 

vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en 

vermaalde, en wat het overliet met zijn poten vertrapte; en wat de tien horens op zijn 

kop beduidden en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen; die horen had 

ogen en een mond vol grootspraak en zag er groter uit dan de andere. In mijn visioen 

zag ik dat die horen strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde, zodat de 

Hoogbejaarde kwam en recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en 

de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Toen zei mij iemand 

het volgende: „Het vierde beest is een vierde koninkrijk, dat op aarde zal bestaan; het 

zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en 

verpletteren. Die tien horens zijn tien koningen, die uit dat rijk zullen voortkomen en 

na hen komt er nog een elfde, die van de vorigen zal verschillen en drie koningen ten 

val zal brengen. Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de 

Allerhoogste mishandelen en er op uit zijn feesttijden en wet te veranderen. En de 

heiligen van de Allerhoogste zullen aan zijn macht zijn overgeleverd. Het gerechtshof 

zal plaats nemen en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem voor goed te 

gronde richten en vernietigen. Dan zal het koningschap, de heerschappij en de luister 

van al de rijken onder de hemel gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 

Allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen 

Hem dienen en gehoorzamen.”” 

Woord van de Heer. 

Allen:  Wij danken God. 

 

 

Kantiek                

Looft onze God, al zijn dienstknechten (Apok 19, 5). 

1. Lectrix, 2. Allen:                   Dan 3, 75-87 

R. Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig. 

 

Looft Hem, bergen en heuvels,  

al wat daar groeit, prijst de Heer. 
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Looft de Heer, alle bronnen,  

zeeën en stromen, prijst Hem.  

R. Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig. 

 

Looft de Heer, al wat leeft in het water,  

vogels des hemels, prijst Hem. 

Looft Hem, wilde en tamme dieren, 

prijst en verheft Hem eeuwig.  
R. Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig. 

 

Looft de Heer, alle mensen,  

Israël, prijst de Heer. 

Looft de Heer, al zijn priesters,  

al zijn dienaren, prijst Hem. 

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen,  

vrome, ootmoedige harten, prijst Hem.  
R. Looft de Heer, prijst en verheft Hem eeuwig. 

 

 

Alleluia 

Een gezang over aanbidding en lofprijzing – deels vooruitlopend op de litanie. 

Ps 138, 2 

Allelúia. V. Adorábo ad templum san-

ctum tuum: et confitébor nómini tuo.  

R. Allelúia. 

Alleluia. V. Neerbuigen zal ik naar uw 

heilige tempel en ik zal uw naam loven.  

R. Alleluia. 

 

 

Evangelie                            Allen staan 

Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn  

te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken. 

 

Diaken:  De Heer zij met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Diaken: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas. 

Allen:  Lof zij u Christus. 

Lc 21, 34-36 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: „Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt 

raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat de komst van de 

Mensenzoon u niet als een strik onverhoeds grijpen, want die dag zal komen over 

allen, waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat 

moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand 

moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.” 

Woord van de Heer. 

Allen:  Wij danken God. 
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Allen zitten 

III. LITURGIE VAN DE WIJDING 
 

De uitverkiezing van de kandidaat 

Diaken:  Laat de wijdeling voor het diaconaat naar voren komen. 

   Broeder Joachim van de Adahoeve uit Lonneker. 

Wijdeling: Ja, hier ben ik. 

 

Min.-prov.: 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? 

Min.-prov.: Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de 

verantwoordelijken verklaar ik dat hij 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. 

 

 

Homilie 

 

 

Afsmeking van de heilige Geest                 Allen staan 

De gaven van de Schepper Geest. 
 

Kom Schepper, Geest, 

daal tot ons neer, houd 

Gij bij ons uw intocht, 

Heer; vervul het hart 

dat U verbeidt, met 

hemelse barmhartigheid. 

 

2. Qui Paráclitus díceris,  

donum Dei altíssimi,  

fons vivus, ignis, cáritas,  

et spiritális únctio. 

 

3. Tu septifórmis múnere,  

dextræ Dei tu dígitus,  

Tu rite promíssum Patris,  

sermóne ditans gúttura. 

 

4. Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus,  

infírma nostri córporis,  

virtúte firmans pérpeti. 

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. 
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5. Hostem repéllas lóngius,  

pacémque dones prótinus:  

ductóre sic te prǽvio  

vitémus omne nóxium. 

 

6. Per te sciámus da Patrem,  

noscámus atque Fílium, 

te utriúsque Spíritum  

credámus omni témpore. 

                                                     Allen buigen 

7. Glória Patri Dómino, 

natóque, qui a mórtuis 

surréxit, ac Paráclito, 

in sæculórum sǽcula. Amen. 

5. Verlos ons als de vijand woedt, 

geef ons de vrede weer voorgoed, 

leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

 

6. Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

O Geest van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

 

7. Eer aan de Vader, de Heer, 

en aan de geborene, die uit de doden 

opstond, en aan de Trooster 

in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

  

 

 

De beloften van de uitverkorene                Allen zitten 

De wijdeling gaat voor de bisschop staan. 

 

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? 

De uitverkorene: 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? 

De uitverkorene: 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? 

De uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:  U die bereid bent 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? 

De uitverkorene: 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 
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levensomstandigheden trouw vervullen samen met en voor het 

volk van God, ja, zelfs voor heel de wereld? 

De uitverkorene: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:  Wilt u uw levenswijze onophoudelijk gelijkvormig maken aan het 

voorbeeld van Christus, voor wiens Lichaam en Bloed u aan het 

altaar zorg zult dragen?  

De uitverkorene: Ja, dat wil ik met de hulp van God. 

 

 

Afleggen van de belofte van gehoorzaamheid 

De wijdeling gaat naar de bisschop en, voor hem geknield, legt hij zijn gevouwen handen in die 

van de bisschop. 

 

Bisschop:  Belooft u aan de diocesane bisschop alsook aan uw wettige overste 

eerbied en gehoorzaamheid? 

De uitverkorene: Ja, dat beloof ik.  

Bisschop:  Moge God, die het goede werk in u is begonnen, het zelf tot voltooi-

ing brengen. 

 

 

Litanie van alle heiligen 

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. 

 
 

Laten wij neerknielen.         Allen knielen 
 

 

De wijdeling gaat plat ter aarde liggen, als teken van totale overgave. De gemeenschap bidt nu 

zingend de Litanie van alle heiligen. De heiligen worden aangeroepen om voor de wijdeling te 

bidden. 

 

V. Heer, onferm U.  

R. Heer, ontferm U. 
 

 

V. Christus, ontferm U. 

R. Christus, ontferm U. 
 

 

V. Heer, onferm U.  

R. Heer, ontferm U. 

 

Heilige Maria, 

Moeder Gods * wees 

zijn voorspraak 
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Sancte Michael, *      intercéde pro eo. 

Sancti Angeli Dei, *      intercédite pro eo. 

Sancte Melchísedech, *     intercéde pro eo. 

Sancte David, *       intercéde pro eo. 

Sancte Amos, *       intercéde pro eo. 

Sancte Isaia, *       intercéde pro eo. 

Sancte Ieremía, *      intercéde pro eo. 

Sancte Ezéchiel, *      intercéde pro eo. 

Sancti Ióachim et Anna, *    intercédite pro eo. 

Sancte Ioánnes Baptísta, *    intercéde pro eo. 

Sancte Ioseph, *      intercéde pro eo. 

Sancti Petre et Paule, *     intercédite pro eo. 

Sancte Andréa, *      intercéde pro eo. 

Sancte Ioánnes, *      intercéde pro eo. 

Sancta María Magdaléna, *   intercéde pro eo. 

Sancte Stepháne, *      intercéde pro eo. 

Sancte Ignáti Antiochéne, *   intercéde pro eo. 

Sancte Laurénti, *      intercéde pro eo. 

Sancte Vincénti, *      intercéde pro eo. 

Sancte Vite, *       intercéde pro eo. 

Sancte Bonifáti, *      intercéde pro eo. 

Sancti mártyres Gorcomiénsis, *  intercédite pro eo. 

Sanctæ Perpétua et Felícitas, *   intercédite pro eo. 

Sancta Agnes, *      intercéde pro eo. 

Sancta Terésia Benedícta a Cruce, * intercéde pro eo. 

Beáte Tite Brandsma, *     intercéde pro eo. 

Sancte Gregóri, *       intercéde pro eo. 

Sancte Augustíne, *     intercéde pro eo. 

Sancte Nicoláë, *      intercéde pro eo. 

Sancte Athanási, *      intercéde pro eo. 

Sancte Basíli, *       intercéde pro eo. 

Sancte Ephrem, *      intercéde pro eo. 

Sancte Martíne, *      intercéde pro eo. 

Sancte Serváti, *      intercéde pro eo. 

Sancte Willibrórde, *     intercéde pro eo. 

Sancte Plechélme, *      intercéde pro eo. 

Sancte Adalbérte, *      intercéde pro eo. 

Sancte Benedícte, *      intercéde pro eo. 

Sancte pater Francísce, *    intercéde pro eo. 

Sancte Bonaventúra, *     intercéde pro eo. 

Sancte Antóni, *      intercéde pro eo. 

Sancta mater Clara, *     intercéde pro eo. 

Beáte Ioánnes Duns Scote, *   intercéde pro eo. 

Beáte Valentíne (Hasseléti), *    intercéde pro eo. 

Venerábilis Everárde, *     intercéde pro eo. 

Sancte Domínice, *      intercéde pro eo. 
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Sancte Francísce Xavéri, *    intercéde pro eo. 

Sancte Petre Canísi, *     intercéde pro eo. 

Sancte Ioánnes María Vianney, *  intercéde pro eo. 

Sancta Catharína Senénsis,   intercéde pro eo. 

Sancta Therésia a Iesu, *    intercéde pro eo. 

Sancta Liduína, *      intercéde pro eo. 

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, *   intercédite pro eo. 

 
 

 

Wees genadig, * spaar 

hem, Heer. 
 

 

Van alle kwaad, * 

verlos hem, Heer. 

Ab omni peccáto, *  líbera eum, Dómine. 

A morte perpétua, * líbera eum, Dómine. 

Per incarnatiónem tuam, * líbera eum, 

Dómine. 

Per mortem et resurrectiónem tuam, * 

líbera eum, Dómine. 

Per effusiónem Spíritus Sancti, * líbera 

eum, Dómine. 

Per gloriósum advéntum tuum, * líbera 

eum, Dómine. 

Van alle zonden, * verlos hem, Heer. 

Van de eeuwige dood, * verlos hem, Heer. 

Door uw menswording, * verlos hem, 

Heer. 

Door uw dood en verrijzenis, * verlos 

hem, Heer. 

Door de uitstorting van de heilige Geest, * 

verlos hem, Heer. 

Door uw glorievolle wederkomst, * verlos 

hem, Heer. 

Wij zondaars, * 

 wij bidden U, 

aanhoor ons. 

 

Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et 

conserváre dignéris, * te rogámus, audi 

nos. 

Ut domnum apostólicum et omnes 

ecclesiásticos órdines in sancta religióne 

conserváre dignéris,* te rogámus, audi nos. 

Ut hunc eléctum benedícere dignéris, * te 

rogámus, audi nos. 

Ut hunc eléctum benedícere et sanctificáre 

dignéris, * te rogámus, audi nos. 

Ut hunc eléctum benedícere et sanctificáre 

et consecráre dignéris, * te rogámus, audi 

nos. 

Ut multos in Ecclésia ad ministérium 

sacerdótii vel diaconátus dignéris, * te 

rogámus, audi nos. 

Dat Gij uw heilige Kerk wilt besturen en 

bewaren, *wij bidden U, aanhoor ons. 

 

Dat Gij de paus en alle bedienaren van 

de Kerk in hun heilige verbintenis wilt 

bewaren, * wij bidden U, aanhoor ons. 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen,* 

wij bidden U, aanhoor ons. 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen 

en heiligen, * wij bidden U, aanhoor ons. 

Dat Gij deze uitverkorene wilt zegenen 

en heiligen en wijden, * wij bidden U, 

aanhoor ons. 

Dat Gij velen roept om U in de Kerk als 

priester of diaken te dienen, * wij bidden 

U, aanhoor ons. 
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Ut cunctis pópulis pacem et veram 

concórdiam donáre dignéris, * te rogámus, 

audi nos. 

Ut ómnibus in tribulatióne versántibus 

misericórdiam tuam largíri digneris, * te 

rogámus, audi nos. 

 

Ut nosmetípsos in tuo sancto servítio 

confortáre et conserváre dignéris, * te 

rogámus, audi nos. 

Iesu, Fili Dei vivi, * te rogámus, audi nos. 

Dat Gij alle volkeren vrede en ware 

eendracht wilt verlenen, * wij bidden U, 

aanhoor ons. 

Dat Gij aan allen die in droefheid 

verkeren, rijkelijk uw barmhartigheid 

wilt schenken, * wij bidden U, aanhoor 

ons. 

Dat Gij onszelf in uw heilige dienst  

wilt sterken en bewaren, * wij bidden U, 

aanhoor ons. 

Jezus, Zoon van de levende God, * wij 

bidden U, aanhoor ons. 

 
 
 

V. Christus, aanhoor ons.  

R. Christus, aanhoor ons. 

 

 
 

V. Christus, verhoor ons.  

R. Christus, verhoor ons. 

 

Gebed 

Bisschop: Heer onze 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. 

  

 
 

Staat op. 

 

Handoplegging                      Allen staan 

Iedereen blijft staan. De wijdeling knielt voor de bisschop en deze legt hem in stilte de handen 

op. 

 

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 
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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 

wijden tot het ambt van het diaconaat voor de dienst van uw heilig altaar. 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 opwekt 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. 

Allen: Amen. 

 

 

Bekleding met stola en dalmatiek                Allen zitten 

De nieuwe gewijde diaken staat op en gaat naar de plaats waar hij bekleed zal worden met de 

liturgische diaconale gewaden. 

 

Een gezang over zich thuis weten in Gods heiligdom en over liturgie als taak. 

›. Ps 84, 4-5 V. Ps 84, 2-3.5-6 

›. Passer invénit sibi domum, et turtur 

nidum, ubi repónat pullos suos: altária 

tua Dómine virtútum, Rex meus, et Deus 

meus: beáti qui hábitant in domo tua, in 

sǽculum sǽculi laudábunt te. 

V. Quam dilécta tabernácula tua, 

Dómine, virtútum! Concupíscit et déficit 

ánima mea in átria Dómini. Cor meum et 

caro mea exultavérunt in Deum vivum. 

›. Passer. 

V. Beáti, qui hábitant in domo tua: in 

perpétuum laudábunt te. Beátus vir, 

›. Een mus vindt zich een schuilplaats en 

een duif een nest waar zij hun jongen bergen. 

Bij uw altaren, Heer der heerscharen, mijn 

Koning, en mijn God. Zalig die wonen in uw 

huis, van eeuwigheid tot eeuwigheid loven zij U. 

V. Hoe lief is mij uw woning, Heer der 

heerscharen! Mijn ziel verlangt en hunkert 

naar uw heiligdom. Mijn hart en mijn wezen 

gaan juichend naar U, de God die leeft. ›. 

Een mus. 

V. Zalig die wonen in uw huis, altijd loven 

zij u. Zalig de man, wiens hulp van U komt, 
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cuius est auxílium abs te, ascensiónes in 

corde suo dispósuit. ›. Passer. 

de bedevaart in het hart heeft hij voorbereid. 

›. Een mus. 

 

Overhandiging van het evangelieboek 

De nieuw gewijde diaken knielt voor de bisschop, die hem het evangelieboek zal overreiken met 

de woorden: 

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. 

 

 

Vredekus 

De bisschop en de aanwezige diakens verwelkomen de pasgewijden diaken in hun midden door 

de vredeskus. Tijdens de vredeswens wordt gezongen: 

 

Een gezang over de taak van liefdadigheid. 

›. Joh 12, 26 V. Ps 145, 5-9 

›. Si quis mihi ministráverit, honorifi-

cábit eum Pater meus qui est in cælis, 

dicit Dóminus. 

V. Beátus, cuius Deus Iacob est adiútor, 

cuius spes in Dómino Deo suo, qui fecit 

cælum et terram, mare et ómnia, quæ in 

eis sunt. ›. Si quis. 

V. Qui custódit veritátem in sǽculum, 

facit iudícium oppréssis, dat escam 

esuriéntibus. Dóminus solvit compé-

ditos, Dóminus illúminat cæcos. ›. Si. 

V. Dóminus érigit depréssos, Dóminus 

díligit iustos, Dóminus custódit ádvenas, 

pupíllum et víduam susténtat et viam 

peccatórum dispérdit. ›. Si quis. 

›. Indien iemand Mij dient, hem zal de Vader 

– die in de hemel is –  eren, zegt de Heer. 

V. Gelukkig wiens helper Jacobs God is, 

wiens hoop in zijn Heer God is, die hemel en 

aarde gemaakt heeft, en de zee en al wat daar 

is. ›. Indien iemand. 

V. Hij doet zijn woord altijd gestand, 

verschaft recht aan de verdrukten en geeft 

brood aan de hongerigen. De Heer geeft 

gevangen vrijheid en de Heer opent de ogen 

van blinden. ›. Indien iemand. 

V. De Heer richt de gebrokenen weer op, de 

Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer 

behoedt de ontheemden, de Heer ondersteunt 

wees en weduwe, maar zondaars laat Hij 

dwalen. ›. Indien iemand. 

 

 

IV. LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE 
 

Het altaar wordt klaargemaakt voor het vieren van de eucharistie. Brood en wijn worden 

aangedragen, u kunt zich hierbij aansluiten met een geldelijke gave bestemd voor het werk van 

de franciscanen in Libanon en Syrië. 

 

Offerandegezang             Apok 8, 3.4 V. Ps 138, 1-2 

Een gezang over de hemelse liturgie, waar we ons bij aansluiten. 

Stetit Angelus super aram templi, habens 

thuríbulum áureum in manu sua: et data 

De engel stond voor het altaar van de tempel, 

terwijl hij een gouden wierookvat in zijn 
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sunt ei incénsa multa: * Et ascéndit 

fumus arómatum in conspéctu Dei, 

allelúia.  

V. In conspéctu Angelórum psallam tibi 

Dómine: et adorábo ad templum 

sanctum tuum et confitébor tibi, Dómine. 

* Et ascéndit fumus arómatum in 

conspéctu Dei, allelúia. 

hand hield. Men gaf hem veel wierook. * En 

welgeurende wierook steeg op voor het 

aangezicht van God, alleluia.  

V. Voor het aangezicht van de engelen wil ik 

U bezingen, Heer, aanbidden wil ik in uw 

heilige tempel en U prijzen, Heer. * En 

welgeurende wierook steeg op voor het 

aangezicht van God, alleluia. 

 

Allen staan 

Celebrant: 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                     

Celebrant: 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. 

 

V. De Heer zij met U. 

R. En met uw geest. 

V. Verheft uw hart.  

R. Wij zijn met ons 

hart bij de Heer. 

V. Brengen wij dank 

aan de Heer, onze 

God. 

R. Hij is onze dank-

baarheid waardig. 

 

 

 

 

Christus, bron van elk dienstambt in de Kerk. 

Vere dignum et iustum est, æquum et 

salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 

ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens 

ætérne Deus: Qui Unigénitum tuum 

Sancti Spíritus unctióne novi et ætérni 

testaménti constituísti Pontíficem, et 

ineffábili dignátus es dispositióne sancíre, 

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 onuitspre-
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ut multa ministéria in Ecclésia 

exerceréntur. 

Ipse enim non solum regáli sacerdótio 

pópulum acquisitiónis exórnat, sed étiam 

fratérna hómines éligit bonitáte, ut sacri 

sui ministérii fiant mánuum impositióne 

partícipes.  

 

Qui plebem sanctam caritáte prævéniant, 

verbo nútriant, refíciant sacraméntis.  

 

Qui, vitam pro te fratrúmque salúte 

tradéntes, ad ipsíus Christi nitántur 

imáginem conformári, et constántes tibi 

fidem amorémque testéntur. Unde et nos, 

Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis  

tibi confitémur, in exsultatióne dicentes:  

kelijke 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 zeggen 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. 

 

 

 

 

 

De celebranten vervolgen:                Allen knielen 

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. 

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. 
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 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. 

V. Verkondigen wij 

het mysterie van het 

geloof.  

R. 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 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. 

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 N.) 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 haar aardse pelgrimstocht, sterk in geloof en liefde, samen 

met uw dienaar Franciscus, onze paus, met onze bisschop Johannes, met alle 

bisschoppen, uw dienaar hier, die heden tot bedienaar van uw Kerk is gewijd, met de 

gehele geestelijkheid en met heel het 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. 
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Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi 

Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus 

Sancti, omnis honor et glória per ómnia 

sǽcula sæculórum. 

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. R. Amen. 

 
 

 

V. COMMUNIERITUS 
 

V. Aangespoord 

door een gebod van 

de Heer en door 

zijn goddelijk 

woord onderricht, 

durven wij zeggen:  

R. 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. 

 

Líbera nos, quǽsumus, Dómine, ab 

ómnibus malis, da propítius pacem in 

diébus nostris, ut, ope misericórdiæ tuæ 

adiúti, et a peccáto simus semper líberi et 

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 
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ab omni perturbatióne secúri: exspe-

ctántes beátam spem et advéntum Salva-

tóris nostri Iesu Christi. 

tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze 

hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 

Christus. 

 

Want van U is het 

koninkrijk en de 

kracht en de heer-

lijkheid in eeuwig-

heid. 

 

 

 

Celebrant: 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. 

Celebrant: De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Diaken:  Wenst elkaar de vrede. 

 

 

Lam Gods 

 

Lam Gods, dat weg-

neemt de zonden 

der wereld: ontferm 

U over ons.  

Lam Gods, dat weg-

neemt de zonden 

der wereld: ontferm 

U over ons. 

Lam Gods, dat weg-

neemt de zonden 

der wereld: geef ons 

de vrede. 

 

 

 

Celebrant: 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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Communiegezang 

Een gezang over de verkondigingstaak. 

Ps 9, 2-3 V. Ps 9, 9-13 

›. Narrábo ómnia mirabília tua: lætábor et 

exsultábo in te: psallam nómini tuo, 

Altíssime. 

V. Et ipse iudicábit orbem terræ in iustítia, 

iudicábit pópulos in æquitáte. ›. Narrábo. 

V. Et erit Dóminus refúgium opprésso, 

refúgium in opportunitátibus, in tribulati-

óne. ›. Narrábo. 

V. Et sperent in te, qui novérunt nomen 

tuum, quóniam non dereliquísti quærén-

tes te, Dómine. ›. Narrábo. 

V. Psállite Dómino, qui hábitat in Sion; 

annuntiáte inter gentes stúdia eius. ›. 

Narrábo. 

V. Quóniam requírens sánguinem recor-

dátus est eórum, non est oblítus clamórem 

páuperum. ›. Narrábo. 

›. Ik zal verhalen van uw wonderdaden. 

Verheugd en opgetogen over U zal ik uw 

naam bezingen. 

V. Recht spreken zal Hij over de wereld en 

onpartijdig zal zijn oordeel zijn. ›. Ik zal. 

V. Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de 

verdrukte, een toevluchtsoord in tijden van 

nood. ›. Ik zal. 

V. Op U vertrouwen die uw naam erkennen, 

want die U zoeken stelt Gij niet teleur. ›. Ik 

zal. 

V. Zingt voor de Heer, die op de Sion woont, 

verkondigt aan de volkeren zijn daden. ›. Ik 

zal. 

V. Want Hij vergeldt het bloed van hen, de 

roep van de armen ontgaat hem niet. ›. Ik zal. 

 

 

Gebed na de communie 

Celebrant: Laat ons bidden.  

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. 

 

 

VI. SLOTRITUS 
Mededelingen 

 

 

Plechtige zegen en zending                   Allen staan 

Celebrant: De Heer zij met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Diaken:  Buigt u voor de zegen. 

Celebrant: 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. 

Celebrant: Hij die u het dienstwerk heeft toevertouwd om het evangelie van Christus 

te verkondigen, moge u helpen om naar zijn woord te leven, en zijn 

waarachtige en vurige getuige te zijn. 

Allen:  Amen. 



22 

Celebrant: En Hij die u heeft gemaakt tot uitdeler van zijn geheimen, verlene u 

navolger te zijn van zijn Zoon Jezus Christus en dienaar van de eenheid en 

de vrede in de wereld. 

Allen:  Amen. 

Celebrant: En u allen, die hier tezamen bent, zegene de almachtige God,  Vader,  

Zoon en  Heilige Geest. 

Allen:  Amen. 

 

 
 

V. Gaat nu allen heen in vrede.  

R. Wij danken God! 

 

 

Groet aan Maria 

›. Wees gegroet, 

koningin, moeder 

van barmhartig-

heid; ons leven, 

onze vreugde en 

onze hoop, wees 

gegroet. Tot u 

roepen wij, bal-

lingen, kinderen 

van Eva; tot u 

smeken wij, zuch-

tend en wenend in 

dit dal van tranen. 

Daarom dan, onze 

voorspreekster, sla 

op ons uw barm-

hartige ogen; en 

toon ons, na deze 

ballingschap, Je-

zus, de gezegende 

vrucht van uw 

schoot. O goeder-

tieren, o liefde-

volle, o zoete 

maagd Maria. 

 


