
Chrismamis 2021

Aartsbisdom Utrecht



Eucharistieviering voor het Aartsbisdom Utrecht waarin de wijding 
van het chrisma en de zegening van de olie voor de zieken en voor 
de geloofsleerlingen plaatsvinden, alsook de hernieuwing van de 
wijdingsbeloften van de priesters.

Woensdag in de Goede Week, 31 maart 2021
Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn

Hoofdcelebrant
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Concelebranten
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop
Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop en vicaris vicariaat Utrecht
R.G.W. Cornelissen, vicaris vicariaat Deventer
Drs. J.G.M. Pauw, vicaris vicariaat Arnhem
Drs. J.H.T.P.M. Hermens, pastoor Emmaüsparochie Apeldoorn
Drs. P. Kuipers, rector Ariënsinstituut

Diakens
Drs. R.G.Th. Dashorst, samenwerkende parochies Emmaüs en 
HH. Franciscus en Clara (Apeldoorn e.o. & Twello e.o.)
P.J.W. Tilma, kandidaat-priester parochie Maria Laetitia 
(Doetinchem, Ulft e.o.)

Zang
Cantores uit de Emmaüsparochie
dirigent/organist: dhr. F. Kronenberg

Ceremoniarius
G.L.M. Lokate, Aartsbisdom Utrecht

Acolieten
Acolythencorps Pius X, Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn
en priesterstudenten Aartsbisdom Utrecht
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OPENINGSRITEN

Het altaar zal door de bisschop, de priesters en de diakens worden 
begroet met een kus en vervolgens door de bisschop worden bewierookt, 
als eerbetoon aan Christus, onze Heer en Herder, 
die ons heeft samengebracht.

Intrede: Misericordias Domini in aeternum cantabo (allen staan)
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Refrein: 

Prijs de Heer, want Hij is goed 
– zijn liefde kent geen grenzen –

Die zonder hulp de grootste 
wonderen deed 
– zijn liefde kent geen grenzen –
Die aan ons dacht toen wij 
werden vernederd 
– zijn liefde kent geen grenzen – 
Prijs de Heer der heren 
– zijn liefde kent geen grenzen –

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin 
en nu en altijd, en in de eeuwen 
der eeuwen. Amen.

1.	 Confitemini	Domino	quoniam	
	 bonus:	quoniam	in	æternum	
 misericordia eius.
2. Qui fecit mirabilia magna solus: 
	 quoniam	in	æternum	misericordia	
 eius.
3. Quia in humilitate nostra memor 
	 fuit	nostri:	quoniam	in	æternum	
 misericordia eius.
4.	 Confitemini	Domino	dominorum:	
	 quoniam	in	æternum	misericordia	
 eius.
5. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6. Sicut erat in principio, et nunc 
 et semper et in saecula saeculorum. 
 Amen, amen!

Wat de liefde van de Heer heeft gedaan, daarvan wil ik zingen, steeds weer. 



Begroeting  (allen staan)

B: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Amen.
B: Vrede zij u.
A: En met uw geest.

Openingswoord  (allen zitten)

Boete-akt  (allen staan)

B: Broeders en zusters,
 belijden wij onze zonden,
 bekeren wij ons tot God
 om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
A: Ik belijd voor de almachtige God,
 en voor u allen,
 dat ik gezondigd heb,
 in woord en gedachte,
 in doen en laten,
 door mijn schuld, door mijn schuld,
 door mijn grote schuld.
 Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd,
 alle engelen en heiligen,
 en u, broeders en zusters,
 voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
B: Moge de almachtige God 
 zich over ons ontfermen,
 onze zonden vergeven
 en ons geleiden tot het 
 eeuwig leven.
A: Amen.
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Kyrie  (allen staan)

Kyrie, eleison.  Heer, ontferm U.
Christe, eleison. Christus, ontferm U.
Kyrie, eleison.  Heer, ontferm U.

Gloria    (allen staan)

Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge,
et in terra pax hominibus en vrede op aarde aan de
bonæ	voluntatis.	 mensen die Hij liefheeft.
Laudamus te.  Wij loven U.
Benedicimus te. Adoramus te. Wij prijzen en aanbidden U.
Glorificamus	te.	 Wij verheerlijken U
Gratias agimus tibi propter en zeggen U dank 
magnam gloriam tuam. voor uw grote heerlijkheid.
Domine	Deus,	Rex	cælestis,	 Heer God, hemelse Koning,
Deus Pater omnipotens. God almachtige Vader;
Domine Fili unigenite, Heer, eniggeboren Zoon,
Iesu Christe,  Jezus Christus;
Domine Deus, Agnus Dei, Heer God, Lam Gods,
Filius Patris.  Zoon van de Vader;
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden der wereld
miserere nobis; ontferm u over ons;
Qui tollis peccata mundi, Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
suscipe deprecationem nostram. aanvaard ons gebed;
Qui sedes ad dexteram Patris, Gij, die zit aan de rechterhand 
    van de Vader,
miserere nobis. ontferm u over ons.
Quoniam tu solus Sanctus. Want Gij alleen zijt de Heilige.
Tu solus Dominus, Gij alleen de Heer.
Tu solus Altissimus, Gij alleen de Allerhoogste:
Iesu Christe.  Jezus Christus,
Cum Sancto Spiritu: met de Heilige Geest
in gloria Dei Patris. in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.  Amen.
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Collecta-gebed  (allen staan)

LITURGIE VAN HET WOORD

Eerste lezing  (Jesaja 61, 1-3a, 6a, 8b-9) (allen zitten)

Uit de profeet Jesaja

De Geest van de Heer God 
rust op mij; Hij heeft mij 
gezalfd om aan armen de 
blijde boodschap te brengen. 
Hij heeft mij gezonden 
om te genezen allen wier 
hart gebroken is, om de 
gevangenen vrijlating te 
melden, aan wie opgesloten 
zijn vrijheid; om aan te 
kondigen het genadejaar 
van de Heer, en de dag der 

wraak van onze God, om alle bedroefden op te beuren, om aan Sions 
treurenden in plaats van rouw een diadeem te geven en op te zetten. 
Maar gij zult heten: Priesters des Heren. Men zal u noemen: Dienaars 
van onze God. Daarom zal Ik, God, u uw rechtmatig loon geven en een 
eeuwig verbond met u sluiten. Uw nageslacht zal bekend zijn bij de 
volken, uw nakomelingen bij alle naties. En allen die hen zien zullen 
weten dat zij het geslacht zijn dat de Heer gezegend heeft.

Woord van de Heer.
A: Wij danken God.
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Antwoordpsalm 89, 21-22, 25, 27

Refrein: Misericordias	Domini	in	æternum	cantabo.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht 
en hem gezalfd met mijn gewijde olie; 
Als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen 
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal. Refrein

Mijn trouw en mijn genade leiden hem, 
mijn Naam zal hem de zege schenken. 
Hij zal mij aanroepen; Gij zijt mijn Vader, 
mijn God, de steenrots van mijn heil. Refrein
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Tweede lezing  (Apokalyps 1, 5-8) 

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Genade zij u en vrede van Jezus Christus,
de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
door zijn God en Vader, -
Hem zij de heerlijkheid en de macht 
in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Zie Hij komt met de wolken 
en elk oog zal Hem aanschouwen, 
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen! “Ik ben de Alfa en de Omega, 
- zegt God de Heer - de Albeheerser.”

Woord van de Heer.
A: Wij danken God.

Allen gaan staan om Christus’ Woord te verwelkomen.
De diaken vraagt de zegen van de bisschop om het Evangelie 
voor te lezen. Ondertussen wordt gezongen:

Vers voor het Evangelie  (allen staan)
V: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
V: De geest des Heren is over Mij gekomen, 
 om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Vertaling Latijnse tekst: Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
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Evangelie  (Lucas 4, 16-21)

D: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.

D: Uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus
 volgens Lucas. 
A: Lof zij U, Christus.

In die tijd kwam Jezus in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. 
Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge 
en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de 
profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven 
stond: De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd 
heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te 
brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden 
dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een 
genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, 
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller 
ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling 
gegaan.”

Woord van de Heer. 
A: Wij danken God.

Acclamatie  (allen staan)
V: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Zegening met het Evangeliarium  (allen staan)

Homilie  (allen zitten)
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HERNIEUWING VAN DE WIJDINGSBELOFTEN

Lied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht.
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Tijdens het lied komen de priesters in een corona rond de bisschop 
staan. De bisschop wendt zich tot hen:

Broeders in het priesterschap, op deze dag herdenken wij hoe Christus 
de apostelen deelachtig maakte aan zijn priesterschap en ook ons hierin 
liet delen.
Wilt u ten overstaan van uw bisschop en van het volk van God opnieuw 
beloven wat u eens heeft uitgesproken?

Pr: Ja, dat wil ik.

Op de dag van onze priesterwijding hebben wij allen uit liefde tot 
Christus en zijn Kerk het ambt van de bediening op ons genomen. 
Wilt u deze binding aan de Heer steeds meer beleven en op Hem 
gelijken door niet uzelf te zoeken, maar u te blijven inzetten voor 
datgene waartoe u zich verbonden heeft?

Pr: Ja, dat wil ik.

Er wordt van ons gevraagd dat wij trouwe beheerders zijn van Gods 
geheimen, die ons zijn toevertrouwd in de prediking van het Woord, 
de Eucharistie en de andere liturgische vieringen. 
Wilt u deze taak naar het voorbeeld van de Goede Herder 
onbaatzuchtig, met liefdevolle toewijding vervullen?

Pr: Ja, dat wil ik.

De bisschop wendt zich tot het gelovige volk en zegt:

En u allen, broeders en zusters, vraag ik: bid voor uw priesters, dat God 
hun overvloedig zijn gaven blijft schenken om hen te bevestigen in de 
dienst van de Hogepriester Christus en om u, onder hun leiding, 
te brengen tot de Bron van het leven.

A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Ik vraag u ook voor mij te willen bidden: dat ik het bisschopsambt 
naar best vermogen blijf vervullen en mij voortdurend bewust ben dat 
ik onder u de plaats mag innemen van Christus, de Hogepriester en de 
Goede Herder, de Leidsman en Dienaar van allen.

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

Moge de Heer onze God herders en volk bewaren in zijn liefde 
en ons geleiden tot het eeuwig leven.

A: Amen.

De priesters gaan hierna terug naar hun plaats. 
Ondertussen wordt gezongen, als overgang naar de:

WIJDING VAN HET CHRISMA
ZEGENING VAN DE OLIEN VOOR DE ZIEKEN

EN DE GELOOFSLEERLINGEN

Lied: Anima Christi

Refrein:

Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.  Refrein

Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In	hora	mortis	meæ	voca	me.	 	 Refrein
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Vertaling: 
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, 
red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. 
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, 
verhoor mij. In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden. 
Tegen de boze vijand bescherm mij. 
In het uur van mijn dood, roep mij.

De diaken nodigt allen uit te gaan staan.

Zegening van de ziekenolie (allen staan)

B: God, Vader van alle vertroosting, door uw Zoon hebt Gij alle zieken 
 van hun kwalen willen genezen. Luister naar ons gelovig gebed. 
 Wij vragen U: zend uw Heilige Geest, de Vertrooster, over deze olie, 
 die als vrucht van de groene boom heilzaam is voor ons lichaam. 
 Bescherm door uw zegen naar lichaam en ziel allen die met dit 
 geneesmiddel worden gezalfd; verdrijf alle pijn, geef nieuwe kracht 
 en schenk genezing. Laat deze olie door U, Heer, gezegend zijn 
 tot heil in de Naam van Jezus Christus, onze Heer, die met U leeft 
 en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

Acclamatie:
Anima	Christi,	sanctifica	me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua	lateris	Christi,	lava	me.

Zegening van de olie voor de geloofsleerlingen

B: God, Gij zijt onze sterkte, Gij draagt zorg voor uw volk, van U ont-
 vangen wij de olie, die het symbool is van kracht. Laat dan op deze 
 olie uw zegen neerdalen en schenk kracht aan de geloofsleerlingen 
 die hiermee worden gezalfd. Verleen hun wijsheid en sterkte en laat 
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 hen dieper inzicht krijgen in de Blijde Boodschap van uw Gezalfde. 
 Geef hun moed om zich in te zetten voor een waarachtig christelijk 
 leven. Laat hen ook als uw aangenomen kinderen vreugde beleven 
 om hun wedergeboorte en om hun leven in uw Kerk.

Acclamatie:
Anima	Christi,	sanctifica	me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua	lateris	Christi,	lava	me.

Wijding van het chrisma

De bisschop vermengt het reukwerk met de olie en bereidt aldus het 
chrisma in stilte.

B: Broeders en zusters, laat ons bidden tot 
 God, de almachtige Vader en Hem 
 vragen deze geurige olie te maken tot 
 een teken van zegen en genade.
 Hij geve dat allen, die hiermee gezalfd 
 worden, ook innerlijke zalving en de 
 Geest ontvangen en de genade van 
 verlossing krijgen.

De bisschop ademt over de ampul 
met chrisma, vervolgens zegt hij met 
uitgestrekte armen:

B: God, alle groei en ontwikkeling vindt 
 zijn oorsprong in U. Met heel uw Kerk 
 danken wij U voor uw gaven die ons met 
 vreugde vervullen. In den beginne hebt 
 Gij gesproken en uit de aarde groeiden 
 vruchtbomen, die, ieder naar zijn soort, 
 vruchten droegen; zoals de olijven, 
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 die de olie voortbrengen van het heilig chrisma.
 In deze olie heeft David, uw profeet, ons het teken doen 
 zien van uw genade, toen hij zong van de olie der vreugde 
 waarmee het gelaat van de mens gezalfd wordt. 
 In de olijftak, gedragen door een duif, hebt Gij een 
 aanduiding gegeven van het beloofde heil, 
 toen na de zondvloed uw vrede op aarde 
 werd aangekondigd. Dit alles heeft zijn vervulling 
 gevonden in de volheid der tijden: 
 het water van het doopsel reinigt ons van zonden, 
 de olie waarmee wij worden gezalfd, maakt ons tot 
 mensen, die weten wat blijdschap is en vrede.
 Zo is eens, op uw bevel, Aäron gereinigd met water 
 en door zijn broer Mozes, uw dienaar, met deze geurige 
 olie gezalfd tot priester.
 Maar dit teken hebt Gij nog rijker gemaakt, toen uw Zoon, 
 onze Heer Jezus Christus, door Johannes in het
 water van de Jordaan was gedoopt, want de Heilige Geest
 daalde als een duif op Hem neer en uw stem getuigde: 
 “Dit is mijn Zoon, in wie Ik welbehagen heb.” 
 Zo hebt Gij ons de diepste zin getoond van het 
 psalmwoord: ‘God heeft u gezalfd met de olie der vreugde 
 en u geplaatst boven de kinderen der mensen.’

Alle concelebranten strekken nu in stilte de rechterhand uit naar 
het chrisma, tot aan het einde van het gebed.

B: Wij bidden U dan, Heer, en vragen: 
 zegen deze olie en laat de heiligende kracht van uw Geest 
 neerdalen om hierin werkzaam te zijn met Christus, 
 uw Gezalfde, aan wie deze olie zijn naam van ‘chrisma’ 
 dankt: de olie waarmee Gij priesters en koningen, 
 profeten en martelaren hebt gezalfd. 
 Laat dit chrisma een krachtig teken zijn van heil en leven 
 voor allen die door de doop gereinigd worden en
 tot nieuw leven komen.
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 Verdrijf door de zalving met deze geurige olie al wat ruikt 
 naar dood en bederf en laat de gedoopten, als een tempel 
 van uw Geest, vervuld worden van de geur van eerzaam 
 leven. Verwezenlijk uw heilsplan dat van eeuwigheid is 
 vastgesteld: bekleed met onsterfelijkheid allen
 die Gij bij het doopsel tot koning, priester en profeet 
 gezalfd hebt. Laat deze olie voor ieder, die herboren is uit 
 water en Heilige Geest, een heilzaam chrisma zijn: 
 begin van eeuwig leven en onderpand van de beloofde 
 heerlijkheid, door Christus onze Heer.

A. Amen.

Lied: Anima Christi

Refrein:	 Anima	Christi,	sanctifica	me.
  Corpus Christi, salva me.
  Sanguis Christi, inebria me.
	 	 Aqua	lateris	Christi,	lava	me.

Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te.
Per	infinita	sæcula	sæculorum.	Amen.	 Refrein

Vertaling: 
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. 
Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij.
En laat mij tot U komen, om met uw 
heiligen U te loven 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De HH. Oliën worden naar 
de sacristie gebracht.
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EUCHARISTISCHE LITURGIE

Offerande  (allen zitten)

De gaven van brood en 
wijn worden naar het 
altaar gedragen, alwaar 
de bisschop deze in 
ontvangst neemt. 

Offerandelied: De kracht van Uw liefde

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
Trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend, dan zweef ik op de 
wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.
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Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend, dan zweef ik op de 
wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw 
hart. Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend, dan zweef ik op de 
wind, gedragen door Uw Geest, en de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.

De offergaven en het altaar worden bewierookt, alsook 
de hoofdcelebrant, de concelebranten en alle gelovigen.

   (allen staan)
B: Bidt, broeders en zusters,
	 dat	mijn	en	uw	offer	aanvaard	kan	worden
 door God, de almachtige Vader.

A: 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  (allen staan)

Eucharistisch gebed  (allen staan)

B: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
B: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden, 
zullen wij U danken, altijd en overal. 
Gij hebt uw eniggeboren Zoon gezalfd met de Heilige Geest 
en Hem aangesteld tot hogepriester 
van het nieuwe, altijddurende Verbond. 
Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw Gezalfde 
altijd voortleeft in uw Kerk.
Het volk van de verlosten maakt Hij tot een koninkrijk van priesters 
en uit liefde tot zijn broeders kiest Hij mensen uit hun midden, 
die door handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. 
Zij	maken	in	zijn	naam	het	offer	van	de	verlossing	
weer tot werkelijkheid 
en richten voor uw kinderen het paasmaal aan. 
Zij gaan uw volk voor in liefde, 
voeden het met uw Woord 
en sterken het met uw sacramenten.
Zij zullen hun leven geven voor U en voor hun broeders 
en steeds meer op Christus zelf gaan gelijken. 
Zij zullen voor U getuigen van hun onverbrekelijke trouw 
en liefdevolle toewijding.
Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen, 
ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde:

Sanctus  (allen staan)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Heilig, Heilig, Heilig de Heer,
Dominus Deus Sabaoth. de God der hemelse machten.
Pleni	sunt	cæli	et	terra	gloria	tua.	 Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.
Benedictus	qui	venit	 Gezegend Hij, die komt 
in nomine Domini. in de naam des Heren.
Hosanna in excelsis. Hosanna in den hoge.
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   (allen knielen)
De bisschop vervolgt:
Van in den beginne brengt Gij tot stand 
wat goed is voor de mens
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt.

Bisschop en de concelebranten:
Zie naar uw volk dat hier verzameld is, 
en zend de kracht van uw Heilige Geest.
Maak	deze	offergaven	voor	ons	
tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon,
uw welbeminde, Jezus Christus,
in wie ook wij uw kinderen zijn.

Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen,
hebt Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint:
uw Zoon, de enige Gerechte, 
heeft zich overgeleverd in onze handen;
Hij werd genageld aan een kruis.
Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen
het onverwoestbaar teken opgericht
van het verbond tussen de hemel en de aarde.

Maar vooraleer dat alles te volbrengen 
heeft Hij het paasmaal willen vieren, te midden van zijn leerlingen.

Aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen en het dankgebed;
toen brak Hij het en gaf het aan de zijnen, terwijl Hij zei:

neemt	en	eet	hiervan,	gij	allen,
want	dit	is	mijn	lichaam,	dat	voor	u	gegeven	wordt.

Aan het einde van dit laatste avondmaal,
wel wetend dat Hij alles zou verzoenen 
door zijn bloed op het kruis,
nam Hij de beker wijn,
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sprak opnieuw het dankgebed,
liet hem rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij 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.

B: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. (allen staan)

A: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden 
 tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

Bisschop en de concelebranten vervolgen:
Terwijl wij Jezus Christus gedenken,
ons paaslam en onze uiteindelijke vrede;
terwijl wij zijn dood en opstanding vieren 
en uitzien naar de gezegende dag 
waarop Hij zal wederkomen
om onze vreugde te voltooien, 
bieden wij U, waarachtige en getrouwe God,
het	offer	aan	waardoor	de	mensheid	in	uw	vriendschap	is	hersteld.	

Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt.
Gij	laat	hen	delen	in	het	éne	offer	van	Christus;
dat zij één lichaam worden, gaaf en onverdeeld,
door de kracht van de Geest.

Concelebrant:
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap 
van geest en hart, samen met onze paus Franciscus
en onze bisschop Willem en zijn hulpbisschoppen.
Help ons mee te werken aan de komst 
van uw koninkrijk tot de dag komt en het uur
waarop wij voor U zullen verschijnen.
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Concelebrant:
Geef ons dan een plaats met al uw heiligen in de hemel,
aan de zijde van de maagd Maria en van de apostelen,
verenigd ook met onze broeders en zusters
die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid,
toen zij van ons zijn heengegaan.
Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping,
voorgoed gevrijwaard van de dood,
zullen	wij	in	waarheid	mogen	aanheffen
het lied van dank van de verrezen Heer.

Bisschop en concelebranten:
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Gebed des Heren  (allen staan)

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

A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
 uw naam worden 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. 
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B: 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.

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

Vredeswens

B: 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.
A: Amen.

B: De vrede des Heren zij altijd met u.
A: En met uw geest.

D: Wenst elkaar de vrede.

Agnus Dei  (allen staan)

Agnus	Dei,	qui	tollis	peccata	mundi,	Lam Gods, dat wegneemt de zonden
miserere nobis.  der wereld, ontferm U over ons.
Agnus	Dei,	qui	tollis	peccata	mundi,	Lam Gods, dat wegneemt de zonden
miserere nobis.  der wereld, ontferm U over ons.
Agnus	Dei,	qui	tollis	peccata	mundi,	Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
dona nobis pacem.  der wereld, geef ons de vrede.
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Uitnodiging tot de Communie  (allen staan)

B: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
 Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
 maar spréék en ik zal gezond worden.

Communiezang: Neemt en eet

Kom, blijf in Mij, zoals Ik blijf in jou.
Zoals de Vader Mij bemint, bemint Hij jou.
Geen groter liefde dan wie zijn leven geeft
Voor zijn vrienden, zoals Ik het deed. Refrein

Ik geef mijn Geest die jou helpt op jouw weg.
Hij geeft jou vrede en de kracht die weg te gaan.
Wat je in mijn Naam zult vragen, zal Ik doen.
Zo wordt mijn Vader verheerlijkt op aard’. Refrein

Ik bid voor hen, dat zij één zijn als Wij.
Ik in U, Vader, en de mensen één in Mij.
Opdat zij weten dat Gij Mij hebt bemind,
En dat uw liefde in hen moge zijn.  Refrein

Gebed na de Communie  (allen staan)
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Neemt en    eet,   dit     is Mijn Li- chaam.  Neemt en   drinkt, 

dit      is mijn    Bloed.   Ik     geef Mij-   zelf,   o   -   pen je

hart. Blijf zo   in       Mij;       Ik      laat  je   niet    al  -   leen.



SLOTRITEN

Zegen  (allen staan)

B: God, onze barmhartige Vader,
 die u in het lijden van zijn Zoon
 een voorbeeld van liefde heeft gegeven,
 moge u, door uw dienst aan God en de mensen,
 de rijke gave schenken van zijn zegen.
A: Amen.

B: Moge u de gave van het eeuwig leven ontvangen
 van Hem die u door zijn sterven heeft bevrijd 
 van de eeuwige dood.
A: Amen.

B: Moge u ook deel hebben aan de verrijzenis
 van Hem die u in zijn ootmoed wilt navolgen.
A: Amen.

B: Zegene u de almachtige God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest.  
A: Amen.

D: Gaat nu allen heen in vrede
A: Wij danken God.
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Slotlied: Zingt God de Heer, de almachtige Koning 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen, 
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,
in alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood
en schenkt ons kracht om te strijden.

_________________________________________________________

Uitleg over de HH. Oliën

De ziekenolie
Wanneer iemand ernstig ziek is of door ouderdom zeer verzwakt, dan 
kan hij of zij van een priester het sacrament van de ziekenzalving 
ontvangen. Vaak wordt gesproken van ‘bediening’. In het verleden 
werd dit sacrament ook wel ‘het laatste Oliesel’ genoemd, omdat de 
toediening van dit sacrament doorgaans werd gedaan op het moment 
van sterven. Hierdoor wordt vaak nog gedacht dat dit sacrament 
pas tegen het einde van iemands leven kan worden toegediend. Het 
sacrament wil echter iemand sterken met de kracht en vertroosting van 
de Heilige Geest die ziek is of de lasten van de ouderdom draagt. 
Het sacrament schenkt verlichting in het lijden naar geest en lichaam 
en het schenkt vergeving van zonden.
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In het vertrouwen op Gods liefdevolle barmhartigheid en bijstand 
ervaren velen tijdens en na het ontvangen van het sacrament een diepe 
vrede, een vrede die alleen God kan geven.

De olie voor de geloofsleerlingen
Elk jaar bereiden volwassenen zich voor op hun opname in de Kerk 
door het H. Doopsel. Zij zijn ‘geloofsleerlingen’ ofwel ‘catechumenen’. 
Bij hun voorbereiding op hun H. Doopsel, in het bijzonder aan het 
begin van de Veertigdagentijd, onze voorbereiding op Pasen, kunnen zij 
worden gezalfd met de olie voor de geloofsleerlingen. Deze olie wordt 
ook wel ‘catechumenenolie’ genoemd. Deze zalving wil hen helpen 
om, in de kracht van Gods Geest, zich goed voor te bereiden op hun 
Doopsel, waardoor zij onlosmakelijk verbonden raken met Christus 
en zijn Kerk.

Het chrisma
Het chrisma is van de drie oliën de belangrijkste.
De Kerk kent een onderscheid tussen de wijding van het chrisma en de 
zegening van de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen.
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Het chrisma wordt gebruikt voor de zalving bij het H. Doopsel, 
het H. Vormsel, de priester- en de bisschopswijding, bij de consecratie 
van kerken en bij de wijding van een altaar.
De naam ‘chrisma’ komt van Christus. Christus betekent ‘gezalfde’. 
Door de zalving met het chrisma wordt iemand op een bijzondere wijze 
met Jezus Christus, Gods Gezalfde, verbonden. Wij zijn christenen, 
gezalfden.
Het chrisma is evenals de oliën voor de zieken en de geloofsleerlingen 
zuivere olijfolie, maar voor de bereiding van het chrisma voegt de 
bisschop een geurend balsem toe.
Daarvoor worden in ons bisdom cipres, rozemarijn en geranium 
gebruikt.

_________________________________________________________

Verantwoording
Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie,
Nationale Raad voor Liturgie, 1978:
- Gebeden en teksten voor de Chrismamis, pag. 306 
- Eucharistisch gebed: VII (voor de verzoening I), pag. XIV
- Zegen: Bij de herdenking van het lijden des Heren, pag. 728 

Gezangen voor Liturgie, Gooi en Sticht, Baarn 1996:
- Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht, no. 538, t. A. den Besten/m. Nürnberg 1676
- Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons, no. 361, m. Fl. van der Putt
- Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, no. 306, m. M. Pirenne
- Slotlied: Zingt God de Heer, de almachtige Koning, no. 562, t. IWVL/
 m. Stralsünd 1641

- Lied vooraf: Neem mij aan zoals ik ben: t. en m. John L. Bell
- Intredelied: Misericordias Domini in aeternum cantabo: m. H.J. Botor
- Antwoordpsalm 89: t. Lectionarium (teksten voor de Chrismamis)/m. refrein: 
 J. Berthier, m. verzen: R. Ledoux
- Laudate omnes gentes: t. en m. refrein: J. Berthier, m. vers: F. O’Carrol
- Anima Christi: m. M. Frisina
-	 Offerandelied:	De	kracht	van	Uw	liefde:	t.	en	m.	G.	Bullock,	vert.	M.	Schaart
- Onze Vader: toonzetting naar Canticum paastoon VIII
- Communiezang: Neemt en eet: t. en m. A. Broeders


