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Opening van de Dienst
Intredeprocessie
De bisschop, de concelebrerende priesters, de assisterende diakens en
de misdienaars komen samen met Augustin de kerk binnen.
Augustin draagt een albe, omdat hij reeds tot lector en acoliet is
aangesteld.
Augustin is vergezeld van zijn echtgenote en drie zonen.
We staan op en zingen met het zangkoor het intredelied:

Geest van God, Adem van leven, ZJ 447
Geest van God, Adem van vuur,

Geest van God, Troost en kracht: U heiligt ons.
Kom, o Geest, kom in ons hart; kom o Geest, wees ons nabij;

Geest van leven, Geest van moed: wij zien naar U uit.

Kom o Geest van heiligheid. Geest van waarheid kom in ons.
Geest van liefde maak ons één: wij zien naar U uit.

Kom o Geest, houd ons bijeen. Geest van vuur brand in ons hart.
Kom o Geest maak ons nieuw: wij zien naar U uit.

Verwelkoming van de bisschop door deken Luc Herbots

Kruisteken en begroeting
Bisschop In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.
Allen Amen.
Bisschop De genade van de Heer Jezus Christus,

de liefde van God 
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen Amen.             we gaan zitten
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Openingswoord door de bisschop

Gebed om Gods barmhartigheid ZJ 42

Bisschop Laten wij bidden om Gods barmhartigheid.

Lector Heer God,
de eeuwen door hebben mensen U ervaren
als een Vader, die zich in dienst stelt
van het geluk van de mens.
Neem ons mee in die grote dynamiek van Liefde.
Heer, ontferm U over ons ...

Koor Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
Allen Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
Lector Jezus Christus,

doorheen uw woorden en daden
werd Gods voorkeurliefde voor de kleinsten en de zwaksten
zichtbaar en voelbaar.
Stimuleer ons om uw verhaal verder te zetten.
Christus, ontferm U over ons ...

Koor Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!
Allen Christus, ontferm U! Christus, ontferm U over ons!

Lector Heilige Geest, ook vandaag zien wij U aan het werk 
in mensen, die zich door het evangelie laten inspireren
en dienstbaar in het leven staan.
Raak ook ons met het vuur van uw Liefde.
Heer, ontferm U over ons.

Koor Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
Allen Heer, ontferm U! Heer, ontferm U over ons!
Bisschop Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Allen Amen.
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Eer aan God ZJ 42

Priesters Ere zij God in den hoge!
Koor Vrede op aarde voor alle mensen, 

voor alle mensen van goede wil.
Wij loven U, belijden, aanbidden U,

Allen brengen U dank, want groot is uw heerlijkheid.
Heer God, Koning van het heelal,
Heer, onze God, onze Vader almachtig.

Koor O, eengeboren Zoon, Jezus Christus,
Lam van God voor de zonden van de wereld,
Zoon van de Vader, ontferm U over ons.

Allen Zoon van de Vader, ontferm U over ons.
Gij immers draagt de zonden van de wereld,
neem dan onze gebeden ter harte.

Koor Gij aan de rechterhand van de Vader,
neem ons ter harte, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de heilige, de Heer.

Allen Gij zijt alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed
Bisschop Goede Vader, Gij zijt een God, die dicht bij de mensen wilt

zijn. Daarom roept en zendt Gij steeds weer mensen om
zoals Jezus dienstbaar in het leven te staan en weldoende
rond te gaan.  
Wij bidden U: vervul ons met uw Geest, zodat wij
getuigend aanwezig zijn bij de mensen, hen bij elkaar
houden en hen bij U brengen in vrede en vreugde, naar
het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, onze Heer, die met U en
de H. Geest leeft, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Allen Amen.
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Dienst van het Woord

Eerste lezing Handelingen 2,1-11

L. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 
alsof er een hevige wind opstak 
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken, 
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, 
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, 
liep het volk te hoop en tot zijn verbazing 
hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: 
“ Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?

Hoe komt het dan 
dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamie, 
van Judea en Kappadocie, van Pontus en Asia,
van Frygie en Pamfylie, Egypte en het gebied van Libie bij

Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten,
Kretenzen en Arabieren, 
wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”
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Tussenzang ZJ 410

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt? Wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,

kom, Schepper, Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Tweede lezing Romeinen 8,31b-35.37-39

L. Broeders en zusters,
Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, 
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. 
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen? 
Christus Jezus misschien, die gestorven is, 
meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand,
onze zaak bepleit?
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, 
naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, 
dank zij Hem die ons heeft liefgehad. (.../...)
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Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, 
noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, 
en geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig wezen in het heelal 
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 
die is in Christus Jezus onze Heer.

Allelujavers we staan allen op ZJ 3g

Koor Alleluja, alleluja, alleluja !
Allen Alleluja, alleluja, alleluja !
Koor Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen.

En ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Allen Alleluja, alleluja, alleluja !

Evangelie Johannes 14,15-16.23b-26

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“ Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. 

Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven
om voor altijd bij u te blijven
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;
mijn Vader zal hem liefhebben 
en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.
Wij mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet;
en het woord dat gij hoort is niet van Mij,
maar van de Vader die Mij gezonden heeft.
Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben,
maar de Helper, de heilige Geest, 
die de Vader in mijn naam zal zenden, Hij zal u alles leren 
en u alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. ”

We zingen: Dat uw woorden in ons branden ZJ 7c
als een vuur voor hart en handen,
als een licht voor ons uit ! we gaan zitten
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Liturgie van de Diakenwijding
Voorstelling van de wijdeling
E.H. Bart Benats, verantwoordelijke voor de diakenopleiding

Augustin, 
als het jouw verlangen is om tot diaken te worden gewijd,
dan verzoek ik je nu naar voren te komen.

Augustin Ja, hier ben ik.

EH Benats Mijnheer de Bisschop, onze heilige moeder, de Kerk, 
vraagt U deze kandidaat tot diaken te wijden.

Bisschop Weet gij of hij dit waardig is ?

EH Benats Wij hebben het aan het christenvolk gevraagd 
en gezagvolle mensen geraadpleegd.
Enkelen van hen willen hier kort getuigen ...

Korte getuigenissen van: 
* Ghislaine Bollen, cliënt van “Solidariteit voor het Gezin”
* Berty Bergmans, vanuit “Samen in Vreugde”
* Leo Kwanten, namens pastorale eenheid Sint-Franciscus

EH Benats Dit waren enkele getuigenissen 
van mensen die Augustin van nabij kennen.
In naam van de priesters, 
die hem gedurende zijn voorbereiding begeleid hebben,
in naam ook 
van de priesters en diakens die Augustin kennen,
bevestig ik dat hij geschikt is voor het diaconaat.
Op grond hiervan verklaar ik dat hij waardig bevonden is.
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Vraag aan de echtgenote
Bisschop Jenny, bij de eerste verbintenis van Augustin

heb jij ingestemd met zijn verdere voorbereiding.
Aanvaard je vandaag dat hij gewijd wordt ?
Ben je bereid, voor zover dit van jou afhangt,
hem te steunen in de dienst, die hij wenst op te nemen ?

Jenny Ja, dat wil ik!

Bisschop In vertrouwen op God, de Heer, 
en op Jezus Christus, onze Verlosser,
kiezen wij dan deze man uit 
om tot diaken te worden gewijd. 

Allen Wij danken God !

Toespraak door de bisschop

Lied tot de heilige Geest ZJ 409

Koor Kom, Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer.
Vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Allen Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Koor Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan. 

Allen 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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Koor Verlos ons als de vijand woedt,
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Allen Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Uitspreken van de bereidheid en belofte van trouw
Bisschop Augustin, voordat je  tot diaken wordt gewijd,

wil ik je vragen ten overstaan van het Godsvolk
je bedoelingen inzake dit ambt uit te spreken.

Is het je verlangen
om door de handoplegging 
en de aanroeping van de H. Geest
gewijd te worden tot diaken van de heilige Kerk?

Augustin Ja, dat wil ik!

Bisschop Ben je bereid als diaken 
de bisschop en de priesters bij te staan
en het christenvolk in eenvoud en liefde dienstbaar te zijn?

Augustin Ja, dat wil ik!

Bisschop Ben je bereid, naar het woord van de apostel,
‘het geheim van het geloof 
met een zuiver geweten te bewaren’
en dit geloof met woord en daad te verkondigen,
getrouw aan het evangelie en de overlevering van de Kerk?

Augustin Ja, dat wil ik!
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Bisschop Ben je bereid
de geest van gebed, die tot je levenswijze behoort, 
te bewaren en te verdiepen,
en in deze geest het getijdengebed 
naar je vermogen trouw te vervullen
ter wille van de Kerk, ja zelfs voor heel de wereld?

Augustin Ja, dat wil ik !

Bisschop Ben je bereid 
je altijd te richten naar het voorbeeld van Christus,
wiens lichaam en bloed je ronddeelt in de gemeente?

Augustin Met de hulp van Gods genade, ja.

De wijdeling knielt voor de bisschop
en legt zijn handen gevouwen in die van de bisschop.

Bisschop Augustin, beloof je mij en mijn opvolgers
oprechte medewerking, eerbied en gehoorzaamheid?

Augustin Ja, dat beloof ik.

Bisschop Ik bid, dat God, die dit goede werk in je begonnen is, 
het ook zal voltooien.

Litanie van alle heiligen De litanie die nu volgt, 
is een intens gebed om Gods zegen voor de wijdeling.

De wijdeling gaat nu plat ter aarde liggen
als uitdrukking van totale overgave aan God.

Bisschop Broeders en zusters,
laten wij bidden tot God, de almachtige Vader,
dat Hij de genade van de wijding uitstort
over degene die Hij roept tot het ambt van diaken.

Wij staan allen op (en blijven staan gedurende de litanie en de
handoplegging tot na het wijdingsgebed).
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De litanie wordt gezongen in afwisseling tussen enkele voorzangers en
alle aanwezigen.

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.

(heiligen die mét of kort na Jezus leefden)
Heilige Maria, wil voor ons bidden.
Heilige Jozef, wil voor ons bidden.
Heilige Johannes de Doper, wil voor ons bidden.
Heilige Petrus en Paulus, wil voor ons bidden.
Heilige Andreas, wil voor ons bidden.
Heilige Maria Magdalena, wil voor ons bidden.
Heilige Stefanus, wil voor ons bidden.
Heilige Lucas, wil voor ons bidden.
Heilige Marcus, wil voor ons bidden.
Heilige Matteüs, wil voor ons bidden.
Heilige Johannes, wil voor ons bidden.

(heiligen in de loop der eeuwen)
Heilige Augustinus, wil voor ons bidden.
Heilige Benedictus, wil voor ons bidden.
Heilige Martinus, wil voor ons bidden.
Heilige Barbara, wil voor ons bidden.
Heilige Cecilia,  wil voor ons bidden.
Heilige Antonius, wil voor ons bidden.

(heiligen uit deze streek)
Heilige Willibrordus, wil voor ons bidden.
Heilige Hubertus, wil voor ons bidden.
Heilige Servatius, wil voor ons bidden.
Heilige Jan Berchmans, wil voor ons bidden.
Heilige Amandina, wil voor ons bidden.
Heilige Damiaan, wil voor ons bidden.
Zalige Pater Valentinus, wil voor ons bidden.
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(patroonheiligen van de parochies van de pastorale eenheid)
Heilige Franciscus, wil voor ons bidden.
Heilige Monulfus en Gondulfus, wil voor ons bidden.
Heilige Andreas, wil voor ons bidden.
Heilige Christoffel, wil voor ons bidden.
Heilige Nicolaas, wil voor ons bidden.
Heilige Joris, wil voor ons bidden.
Heilige Philomena, wil voor ons bidden.

(zaligen uit Afrika)
Zalige Anuarite, wil voor ons bidden.
Zalige Bakanja, wil voor ons bidden.

(enkele persoonlijke patroonheiligen)
Heilige Bartolomeüs wil voor ons bidden.
Heilige Wilhelmina wil voor ons bidden.
Heilige Bernardus, wil voor ons bidden.
Heilige Beata, wil voor ons bidden.
Alle heiligen naar wie wij genoemd zijn, wil voor ons bidden.

Wees ons genadig: red ons en verlos ons, Heer.
Van alle kwaad en alle zonden: red ons en verlos ons, Heer. 
Door uw menswording: red ons en verlos ons, Heer. 
Door uw dood en verrijzenis: red ons en verlos ons, Heer. 
Door de komst van uw Geest: red ons en verlos ons, Heer. 

Spaar ons, zondaars. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Wil uw heilige kerk geleiden en bewaren.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
 Wil de paus en alle bedienaren van de Kerk in hun heilig ambt
bewaren. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Wil alle volkeren vrede en ware eendracht geven.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Wil onszelf in uw heilige dienst sterken en bewaren.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
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Wil het gezin van deze wijdeling beschermen en heiligen.
Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Wil deze wijdeling zegenen. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Wil deze wijdeling zegenen en heiligen.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Wil deze wijdeling zegenen, heiligen en wijden 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Jezus, Zoon van de levende God. Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.

Bisschop Heer God, verhoor ons gebed 
en bekrachtig onze handelingen.
Heilig deze man, die wij menen te mogen toelaten 
om het heilig dienstwerk te verrichten.
Door Christus, onze Heer.

Allen Amen.

Handoplegging en wijdingsgebed we blijven staan

De wijdeling knielt voor de bisschop neer.
De bisschop legt de wijdeling in stilte de handen op
en spreekt daarna het wijdingsgebed uit.

Wees ons nabij, almachtige God, Gij die de ambtsdragers roept, 
de functies verdeelt en ieder zijn taak geeft.
Terwijl Gij zelf niet verandert, maakt Gij telkens alles nieuw.
Gij voorziet in de behoeften van elke tijd
en kiest voor alles het juiste ogenblik
door Hem, die uw Woord is, uw Wijsheid en uw Kracht:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Zijn lichaam, uw Kerk, 
wondere éénheid in verscheidenheid van gaven uit de hemel,
bouwt Gij op tot uw tempel.
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Daarin roept Gij uw dienaar tot het drieledig ambt
om de dienst te verzorgen van uw Naam.
Reeds in het Oude Verbond hebt Gij de dienst van uw heiligdom 
aan de zonen van Levi toevertrouwd.
Van generatie op generatie heeft uw zegen op hen gerust.
Toen uw Kerk een aanvang nam,
kozen de apostelen van uw Zoon - geleid door de heilige Geest -
zeven helpers uit, mannen van goede naam,
om hen bij te staan in het dagelijks dienstwerk,
zodat zij zich konden wijden 
aan het gebed en de prediking van het Woord,
en door handoplegging en gebed 
stelden zij hen aan voor de ondersteuning.
Aanvaard deze man in uw goedheid, zo vragen wij U in dit gebed,
om hem aan te stellen voor de dienst van uw altaar 
en tot diaken te wijden.
Heer, wij bidden U: zend over hem de heilige Geest 
en sterk hem met de zevenvoudige gaven
om zijn diakenambt getrouw te vervullen.
Sier hem met tal van goede eigenschappen:
oprechte liefde, zorgzaamheid voor zieken en armen,
bescheidenheid wanneer hij leiding geeft, toeleg op het evangelie:
een waarachtig christelijk leven.
Laat hem uw opdrachten zo volbrengen
dat zijn zuivere levenswandel een voorbeeld is voor het volk;
dat hij zich houdt aan Christus,
die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen,
en dat hij met Hem is in zijn eeuwig Koninkrijk.
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.     we gaan zitten
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Oplegging van de stola en dalmatiek

De bisschop bekleedt - samen met Jenny - Augustin met de diakenstola.
De stola is een uiterlijk teken van het ambt.
De diaken draagt de stola over de linkerschouder.
Bovendien bekleden ze hem met de dalmatiek,
het feestelijke liturgische gewaad van de diaken.

Overhandiging van het evangelieboek

De diaken zal voortaan in de liturgie het evangelie verkondigen.
Daarom reikt de bisschop hem nu het evangelieboek aan.

Bisschop: Ontvang het evangelie van onze Heer Jezus Christus.
Je zal het verkondigen door het voor te lezen,
door je geloof en je onderricht
en door zelf te doen wat je de mensen voorhoudt.

Vredewens

De bisschop wenst de nieuw-gewijde diaken de vrede toe.
Als teken van opname in de kring van de gewijde ambtsdragers, wenst
Augustin de vrede aan de concelebrerende priesters en de assisterende
diakens.
Hij wenst ook de vrede aan zijn echtgenote en zijn zonen.

Feestelijk orgelspel
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Dienst van de Eucharistie
Als nieuw-gewijde diaken zal Augustin nu de bisschop aan het altaar
assisteren bij het opdragen van de eucharistie.

Aankondiging van de Collecte
L. De collecte is bestemd 

ter ondersteuning van het project “Mama Mlezi wa Jamii”
(“onderwijzeres en beschermende moeder van de gemeenschap’’)
in Uvira te Congo. 
Deze vereniging engageert zich voor de schoolkosten 
van een 40-tal weeskinderen en beroofde kinderen, 
met als doel de kinderen te beschermen 
tegen gedwongen rekrutering en allerhande andere misbruiken.
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Offerandeprocessie
De offerandeprocessie gebeurt op Afrikaanse wijze en met een
Ruandees lied:

Alleluia! 4x

Akira Yezy mwami mwiza
akira imitima y’ abawe

Akira n’ imibili yabo n ibyabo
byose ubyutwarire

Tagatifuza abakwizera
baguhereze bakwizihiye

Alleluia !

Koning Jezus,
ontvang mijn hart!

Ontvang ook
mijn hele lichaam!

Maak heilig
alles wat wij U geven!
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Gebed over de gaven
Bisschop Heer God,

samen met dit brood en deze wijn
bieden wij U onze bereidheid aan
om dienstbaar in het leven te staan.
Schenk ons aan deze tafel de kracht van Jezus,
de Dienaar bij uitstek, uw Zoon en onze Heer.

Allen Amen.

Eucharistisch gebed XI-B “Jezus, onze weg”
Bisschop Wij danken U, heilige en sterke God. 

De wereld draagt Gij in uw hand 
en Gij waakt over al uw mensen. 
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap 
om uw woord te horen 
en met een toegewijd geloof te treden 
in het spoor van uw Zoon. 
Hij is de weg die leidt naar U, 
Hij is de waarheid, geen andere waarheid maakt ons vrij; 
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. 
Wij danken U, Vader, 
voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen 
en prijzen uw heerlijkheid met dit lied:

We zingen Heilig, heilig, heilig de Heer, ZJ 42
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.
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Bisschop Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. 
Altijd zijt Gij met ons op weg 
en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons 
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, 
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Bisschop en concelebranten:
Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt 
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden 
nam Hij onder de maaltijd brood 
en sprak tot U het dankgebed. 
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen 
terwijl Hij zei:
“ Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt. ”

Zo nam Hij ook de beker met wijn 
en sprak opnieuw het dankgebed. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“ 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. ”
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Diaken Verkondigen wij het mysterie van het geloof. ZJ 14b
Allen Heer Jezus, wij verkondigen uw dood

en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Bisschop en concelebranten:
Oneindig goede Vader, 
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 
en tot nieuw leven opgewekt, 
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 
Zie met genegenheid neer op dit offer 
en erken erin uw eigen Zoon 
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten 
opdat voor ons, Vader, 
de weg naar U geopend en begaanbaar zij. 
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen 
en vervul ons met uw liefde. 
Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed 
en maak nieuwe mensen van ons; dat wij op Jezus gelijken.

Concel. 1 Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Patrick,
leer alle gelovigen van uw Kerk 
de tekenen van deze tijd verstaan 
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 

Concel. 2 Maak ons herbergzaam van hart 
voor alle mensen rondom ons; 
dat wij delend in hun vragen en hun pijn, 
in hun vreugden en hun hoop 
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
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Concel. 3 Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters 
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 
en over alle gestorvenen 
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

Concel. 4 En als ook onze weg ten einde loopt, 
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Bisschop Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; 
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder God, 
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn, 
dankbaar uw Naam aanbidden 
en U prijzen door Jezus Christus, onze 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. 

Allen: Amen.

Onze Vader Peter Pieters

Bisschop Laten we nu samen zingend bidden tot God onze Vader
met de woorden, die Jezus ons leerde:

We zingen Onze Vader, ...
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Bisschop Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust,
hoopvol wachtend op de komst  
van Jezus Messias, uw Zoon.

We zingen Want van U is het koninkrijk...

Gebed om Vrede
Bisschop Heer Jezus, 

wanneer Gij na Pasen aan uw leerlingen verscheen
waren uw eerste woorden steeds weer “Vrede zij U!”
Leg uw vrede ook in onze harten,
opdat wij ze uitstralen en uitdragen in uw Naam,
Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen Amen.
Bisschop De vrede van de Heer zij altijd met U !
Allen En met uw geest.
Diaken Geven we aan elkaar een teken van vrede !
We mogen onze buren met een handdruk de vrede van Christus
wensen.

Lam Gods ZJ 42

Koor Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, 
Allen ontferm U over ons!
Koor Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, 
Allen ontferm U over ons!
Koor Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, 
Allen geef ons uw vrede!

Uitnodiging tot de communie
Bisschop Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.
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Communie
Tijdens de communie zingt het Afrikaans koor twee liederen uit
Burundi:

* lied bij het ter communie gaan...

Duhabwe umwani wacu Yezu
we mugati muzima

Tumutuze mu mitima yacu
tumukundire adukize

Ngwino Kristu ubane natwe,
uvugure abaguhawe
ubigishe gusa nawe

Dore umuti utanga ubuzima,
uwuhabwa ntabwo

azasonza uwuhabwa.
* danklied na de Communie:

O ya, o ya, o ya,
ye sinogenda ntsashimye!

Ontvangen wij
onze koning Jezus.

Hij mag in onze harten wonen.
Hij is onze verlosser!

Kom Jezus,
blijf bij ons!

Kijk naar de levensboom,
die ons met zijn vruchten

leven geeft!

O ja!
Ik zal U eeuwig loven!

Communielied ZJ 509, 1-2-3-4

Mens voor de mensen zijn, herder als God 
Trooster voor groot en klein, zo lief als God.
God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam 

opdat zij toegewijd zijn wegen gaan. 
Genade zaait Hij als zaad in hun hart, 

zijn Geest vernieuwt de tijd en heelt de smart 
Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht, 

niet op zichzelf maar op and'ren bedacht. 
Zieken omarmen, hun tranen verstaan, 

met hen de kruisweg ten einde toe gaan. 
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Gebed na de communie
Bisschop God, onze Vader,

met heel ons hart danken wij U voor deze viering,
waarin Gij ons weer bij elkaar hebt gebracht.
Wij danken U voor Jezus, uw Zoon,
in wie uw zorg voor ons zichtbaar en tastbaar werd.
Wij bidden U:  beziel allen, die Gij roept met uw Geest.
Dat zij zorg en liefde mogen hebben voor diegenen, 
die Gij hun toevertrouwt.
Dan zal uw Koninkrijk groeien, 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Allen Amen.

Slot van de Viering

Zendingsopdracht voor de diaken
Permanente diakens krijgen bij hun wijding
van de bisschop een concrete opdracht in de Kerk,
en dit na samenspraak met hun parochiepriester(s) en medegelovigen.

Toespraak door de burgemeester

Uitnodiging voor de receptie door de deken

Dankwoord   door de wijdeling en zijn gezin
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Zending en Zegen we staan allen op

Bisschop De Heer zij met u.
Allen En met uw geest.
Bisschop De naam van de Heer zij gezegend.
Allen Van nu af tot in eeuwigheid.
Bisschop Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Bisschop Zegene U de almachtige God, 

de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Allen Amen.
Diaken En gaat nu allen heen in vrede!
Allen Wij danken God!

Slotlied ZJ 531

God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan,

Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon,
die mens is zoals wij en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe zijn Geest geopenbaard.
Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt, zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed.

Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.

Feestelijk Orgelspel




