ZONDAG 21 FEBRUARI 2021
1ste zondag van de Vasten
UITVERKIEZING EN DEFINITIEVE NAAMOPGAVE
CATECHUMENEN
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Als teken dat we samen eucharistie vieren,
staan we recht wanneer ook
voorgangers rechtstaan.

INTREDELIED
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INLEIDING DOOR RECTOR LUDO COLLIN
Kruisteken door de bisschop en oproep tot ontferming

Bisschop:
Beste zusters en broeders in Christus. Welkom!
Speciaal welkom: Nicole, echtgenoot Trésor en dochterje Joanna. Nicole, jij bereidt
je voor op het doopsel. Maar je vertegenwoordigt hier meteen ook de zeven andere
catechumenen die niet fysiek kunnen deelnemen aan deze viering omwille van de
coronamaatregelen.
Hoever u zich fysiek of mentaal in afstand ook bevindt: welkom jullie allen die deze
eucharistieviering bijwonen. “Bij-wonen”. Huis-genoot zijn. Ja, er is een geestelijke
manier van huisgenoot zijn. Je hoort erbij!
Deze crypte getuigt van een lange geschiedenis. Sinds de jaren 1100 werden hier
martelaren en heiligen vereerd. Velen hebben hier hun geloof gevoed en zijn op hun
beurt geloofsgetuigen geworden. We zien nog de sporen op de laatmiddeleeuwse
fresco’s en de vele grafstenen.
Een mooie plaats om naar Pasen op te gaan, maar ook om meer bewust te worden van
de betekenis van ons doopsel. Ons geloof is immers gesteund op getuigen en op onze
beurt willen wij dat zijn.
Bereiden wij ons voor, ons toevertrouwend aan Gods mededogen en aan zijn alles
overtreffende vergeving. Heer, ontferm U over ons
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KYRIE

Bisschop
Moge de Heer zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven.
AMEN

OPENINGSGEBED
Heer, onze God,
leer ons in deze veertigdagentijd
met meer toeleg het evangelie te beleven.
Leer ons beter te begrijpen dat wij niet leven van brood alleen,
maar van elk woord dat Gij ook spreekt in deze tijd.
Dat vragen wij u, door Christus onze Heer.
AMEN
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EERSTE LEZING (Gen. 9, 8-15)

Uit het boek Genesis

Dit zei God tot Noach en zijn zonen: “Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw
nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige
dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de artk is gekomen, al
het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend
wezen doore het water van de vloed zal wordzn uitgeroeid en dat er zich nooit meer
een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.” En God zei: “Dit is het teken van
het Vebond dat ik instel tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle
geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boiog in
de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle
levende wezens; alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer vellen tot een
vloed om al wat leeft te verdelgen.”

ANTWOORDZANG
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TWEEDE LEZING (1 Petrus 3,18-22)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Broeders en zusters,
Christus is eens voor al gestorven voor de zonden – de Rechtvaardige voor de
onrechtvaardigen – om ons tot god te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten
leven gewekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest,
terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen,
niet meer dan acht personen behouden te midden van het water. Dit was een
voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet
de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar de verbintenis met God van een
goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren
zetelt aan de Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem
onderworpen zijn.

ACCLAMATIE

EVANGELIE (Marcus 1, 12-15)
In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de
woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de
wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was
gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde Gods Blijde boodschap.
Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde
Boodschap.”

HOMILIE
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RITUS VAN DE UITVERKIEZING EN DEFINITIEVE NAAMOPGAVE
CATECHUMENEN
Verantwoordelijke catechumenaat (Matthias)
Bisschop Lode, nu het Paasfeest nadert
vraagt deze geloofsleerling, Nicole Van den Broeck uit Gent,
vertrouwend op Gods genade
en gedragen door het gebed
en het voorbeeld van de gemeenschap,
om - na de vereiste voorbereiding toegelaten te worden tot de sacramenten
van het doopsel, het vormsel en de eucharistie.
Nicole en Trésor vragen ook het doopsel voor hun dochtertje, Joanna.
Zeven andere geloofsleerlingen uit ons bisdom
drukken ook de wens uit
om toegelaten te worden
tot de sacramenten van de initiatie.
Zij zijn nu met ons verbonden
via het internet of de regionale televisie
en u zal ze de komende weken ontmoeten.
Bisschop
Nicole, mag ik je verzoeken
om samen met Trésor en Joanna
naar voren te komen.
Nicole
Hier ben ik.
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Bisschop
Broeders en zusters,
de heilige Kerk verlangt nu te weten
of deze geloofsleerling geschikt is
om gedoopt en gevormd te worden.
Daarom verzoek ik u, Matthias, als geloofsbegeleider,
te getuigen:
Heeft zij trouw het woord van God aanhoord
dat door de Kerk verkondigd is?
Geloofsbegeleider
Ja, zij heeft het trouw aanhoord.
Bisschop
Heeft zij dat woord in praktijk gebracht
in het dagelijkse leven?
Geloofsbegeleider
Ja, zij heeft het in praktijk gebracht.
Bisschop
Is zij trouw geweest aan het gemeenschappelijk leven en aan het gebed?
Geloofsbegeleider
Ja, zij is daaraan trouw geweest.
Bisschop
Deze kandidate heeft gevraagd
om op het aanstaande paasfeest
door de sacramenten in de Kerk
te worden opgenomen.
Beste Matthias,
oordeelt u dat wij haar kunnen toelaten
tot het doopsel, vormsel en de eucharistie?
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Geloofsbegeleider
Ja, dat getuig ik.
Bisschop
Nicole, nu richt ik mij tot jou.
Je geloofsbegeleider heeft een goed getuigenis
over jou afgelegd.
In vertrouwen op dit oordeel roept de Kerk jou
in naam van Christus
tot de Paassacramenten.
Nu is het woord aan jou.
Reeds lang heb jij naar Christus' stem geluisterd.
Antwoord nu ten overstaan van de Kerk
en spreek jouw overtuiging uit.
Verlang jij de sacramenten van Christus te ontvangen:
het doopsel, het vormsel en de eucharistie?
Nicole
Ja, dat verlang ik. Ik wil deel uitmaken van de Kerkgemeenschap en verder
leven als christen. Trésor en ikzelf willen bij die gelegenheid ook ons dochtertje
Joanna laten dopen.
Bisschop
Beste Nicole en Trésor, zijn jullie bereid Joanna verder gelovig op te voeden,
haar te laten kennis maken met Jezus en haar te leren leven volgens het
evangelie?
Ouders
Ja, we zijn bereid.
Bisschop
We zijn blij dat je met je dochtertje gedoopt wil worden, en we ontvangen jullie
met vreugde in de grote familie van christenen.
Nicole, wees dan nu zo goed jouw naam op te geven
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Nicole tekent het register
en ontvangt de purperen sjaal van de bisscop.

Bisschop
Ik vraag dat jij hem draagt gedurende deze vastentijd.
Bij je doopsel zal je een witte sjaal ontvangen.
Bisschop
Nicole, jij als doopleerling
hebt nu dezelfde opdracht als wij allen:
trouw zijn aan God
die zelf trouw is aan wie Hij roept.
Bidden wij nu, zusters en broeders,
dat we elkaar tot steun zijn
op onze geloofsweg,
in het bijzonder op onze tocht naar Pasen
tijdens deze heilige vastentijd.
Lector
Voor alle doopleerlingen van ons bisdom
die zich voorbereiden op het ontvangen van de initiatiesacramenten,
dat zij dankbaar blijven voor de gave van het geloof.
Laat ons bidden.

Voor catechisten, peters en meters:
dat zij de doopleerlingen vertrouwd maken
met de rijkdom van Gods woord.
Laat ons bidden.
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Voor de naaste omgeving van onze doopleerlingen:
dat zij eerbied opbrengt voor haar keuze,
en de ruimte schept
waarin haar geloof kan openbloeien.
Laat ons bidden.
Voor alle mensen die zoeken naar vernieuwing in hun leven,
die uitkijken naar een nieuwe toekomst
dat ze mensen op hun weg vinden die hen uitzicht bieden.
Laat ons bidden.
Voor onszelf
dat wij ons in deze veertigdagentijd bijzonder toeleggen
op de naastenliefde en het gebed.
Laat ons bidden.
Bisschop
Trésor wil je de handen op de schouder leggen van Nicole.
De handen uitgestrekt over de doopleerling besluit de bisschop het gebed

Bisschop
God, Schepper en Verlosser van de mensen,
neem Nicole op
in het nieuwe verbond
en maak alle geloofsleerlingen
tot kinderen van de belofte.
Vervul hen met vreugde en dankbaarheid
omdat zij van uw genade hebben ontvangen
wat zij op eigen kracht niet konden bereiken.
Door Christus onze Heer.
AMEN.

OFFERANDE: Orgel
( D. Buxtehude – BuxWV 183 - Durch Adams Fall)

12

GEBED OVER DE GAVEN
Bisschop
Heer,
breng ons leven in overeenstemming met de gaven die wij U opdragen,
nu wij met deze viering de tijd van genade beginnen.
Dat vragen we door Christus, onze Heer.
AMEN

PREFATIE
Bisschop
De Heer zal bij u zijn
Allen
De Heer zal uw bewaren
Bisschop
Verheft uw hart
Allen
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Bisschop
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Bisschop
Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld.
Waar wij ook gaan of staan,
U zeggen wij dank
door Jezus Christus, uw Zoon,
in wie Gij uw welbehagen vindt.
Hij is het Woord, bij U van in het begin,
Door Hem roept Gij tot leven alles wat bestaat.
Gij hebt Hem gezonden als onze Redder
en van ons weer vrije mensen gemaakt.
Van uw heilige Geest heeft de Maagd ontvangen,
en uw Woord is vlees geworden.
Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht,
En op het kruis in zijn uitgestrekte armen
Een nieuw en heilig volk voor U verzameld.
Zijn lijden overwon de dood
en zijn opstanding toont de weg naar uw heerlijkheid.
Daarom zingen wij met allen
die U volkomen toebehoren,
het loflied dat de engelen hebben aangeheven:

SANCTUS
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DANKGEBED
Bisschop
Ja waarlijk, heilig zijt Gij, Vader
Gij zijt de bron,
uit U stroomt alle heiligheid.
Stort uw geest nu uit over deze gaven,
zodat zij voor ons geheiligd worden
tot lichaam en + bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde,
nam Hij het brood in zijn handen,
dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak:
Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
Dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, reikte 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.
Verkondingen wij het mysterie van het geloof.
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ACCLAMATIE NA DE CONSECRATIE

Bisschop
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild,
Dat uw Zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader,
en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven:
dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood.
Wij danken U
omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden
voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden.
Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed
van uw eerstgeboren Zoon,
en vragen U met aandrang
dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde,
Voltooi uw liefde in onze gemeenschap
Rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus,
onze bisschop Lode
en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in
de verwachting der verrijzenis.
Gedenk alle mensen die gestorven zijn.
Neem hen op in uw barmhartigheid
en laat gen treden in de luister van uw Aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde;
dan zullen wij met de Maagd Maria, de Moeder van uw Zoon,
met zijn apostelen en met allen
die op deze aarde leefden in uw welbehagen,
delen in uw eeuwig leven.
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Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven
in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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 de eeuwigheid.
AMEN

DOXOLOGIE
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ONZE VADER (gelezen)
Bisschop
Bidden wij samen als kinderen van dezelfde vader het gebed dat Jezus ons leerde
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.
Bisschop
Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen; dat wij, gesteund
door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle
onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Allen

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

GEBED OM VREDE
Bisschop
Heer Jezus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat ik u; mijn vrede geef
ik u’. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk.
Vervul uw belofte ; geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in
eeuwigheid.
AMEN
Bisschop
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen
En met uw Geest.
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AGNUS DEI

Bisschop
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods , dat
wegneemt de zonden van de wereld.
Allen

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond
worden.

Nicole komt met de armen gekruist naar voor. De bisschop maakt een zegengebaar (zonder aan te
raken). Andere aanwezigen ontvangen de communie.

ORGEL ( J.S. Bach – BWV 639 – Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ)
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COMMUNIELIED
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SLOTGEBED
Heer,
Gij hebt uw volk in de woestijn geleid om het te louteren in de beproeving.
Gij hebt het gevoed met brood uit de hemel.
Bevestig ook ons in deze trouw aan U,
schenk ons nieuwe levenskracht en voer ons binnen in het paasmysterie van
Jezus Christus, onze Heer.

ZENDING EN ZEGEN
Bisschop
Moge Hij uw hart openstellen voor zijn boodschap zodat er geen einde aan uw
blijdschap komt.
AMEN

ORGEL ( J.S. Bach – BWV 904 – Fantasia en fuga in a minor)

21

Voorganger
Bisschop Lode Van Hecke

Concelebrant
Kan. Ludo Collin, rector Sint-Baafskathedraal

Lector
Hilde Floubert

Acoliet
Leen Vanwynsberghe

Orgel
Nicolas De Troyer

Cantor
Marc Van den Borre

Zang
Fernand Van Trimpont
Wim Clercq
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OPENING NIEUW BEZOEKERSCENTRUM
SINT-BAAFS LAM GODS
op 25 maart 2020
(tickets zijn beschikbaar vanaf 29 maart,
te reserveren via www.sintbaafskathedraal.be)
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