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De Terts
		

Sicut erat in princípio et nunc et
semper* et in sáecula sæculórum.
Amen. Allelúia.

Openingsvers		
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
allen buigen
Eer aan de Vader en de Zoon* en
de Heilige Geest.
allen staan rechtop
Zoals het was in het begin en nu en
altijd* en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Alleluia.

Hymnus
Nunc Sancte nobis Spíritus,
unum Patri cum Fílio,
dignáre promptus íngeri
nostro refúsus péctori.

Hymne
Nu moge ons de Heilige Geest,
één met de Vader en de Zoon,
bezoeken, en ons innerlijk
vullen met zijn aanwezigheid.

Os lingua mens sensus vigor
confessiónem pérsonent,
flamméscat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Tong, lippen, geest verstand en
kracht / moeten vereend zijn in de
lof. / De liefde moet zo vurig zijn,
dat onze naaste ook ontvlamt.

Præsta Pater piíssime
Patríque compar Unice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne sáeculum

Verhoor ons, Vader, eindloos goed,
en Gij, de Zoon aan Hem gelijk,
die samen met de Heilige Geest
regeert in alle eeuwigheid.

Antiphona
Résplenduit* facies eius sicut sol,
vestiménta autem eius facta sunt
alba sicut nix, allelúia.

Antifoon
Zijn gelaat straalde als de zon, zijn
klederen werden wit als sneeuw,
alleluia.

Deus, in adiutórium meum
inténde. Dómine, ad adiuvándum
me festína.
Glória Patri et Fílio* et Spirítui
Sancto.
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allen staan

Psalmus 119
Ad Dóminum cum tribulárer
clamávi* et exaudívit me.
Dómine líbera ánimam meam a lábiis mendácii* a lingua dolósa.
Quid detur tibi aut quid apponátur
tibi* lingua dolósa?
Sagíttæ poténtis acútæ* cum carbónibus iuniperórum.
Heu mihi quia peregrinátus sum in
Mosoch* habitávi ad tabernácula
Cedar.
Multum íncola fuit ánima mea*
cum his qui odérunt pacem.
Ego eram pacíficus; cum loquébar*
illi impugnábant me.
Glória Patri et Fílio* et Spirítui
Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper* et in sáecula sæculórum. Amen.
Psalmus 120
Levábo óculos meos in montes*
unde véniet auxílium mihi?
Auxílium meum a Dómino* qui
fecit cælum et terram.
Non dabit in commotiónem pedem
tuum* neque dormitábit qui
custódit te.
Ecce non dormitábit neque dórmiet* qui custódit Israel.
Dóminus custódit te Dóminus umbráculum tuum* ad manum déxteram tuam.

Psalm 119
Tot de Heer riep ik in mijn beproeving*
en Hij heeft mij verhoord.
allen zitten
Heer, bevrijd mij van leugenlippen*
en van de valse tong.
Wat zal men u geven of toevoegen*
valse tong?
Puntige pijlen van een krijger* met
gloeiende kolen van jeneverstruik.
Wee mij, dat ik in Mesech moet
leven* dat ik woon bij de tenten van
Cedar.
Lang genoeg reeds leeft mijn ziel als
balling* bij wie de vrede haten.
Ik was een en al vrede, toen ik
sprak* maar zij bestreden mij.
allen staan
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.
allen zitten
Psalm 120
Ik zal mijn ogen opslaan naar de
bergen* vanwaar zal voor mij de
hulp komen? /Mijn hulp komt
van de Heer* die hemel en aarde
gemaakt heeft./Hij zal niet toelaten
dat uw voet struikelt* Hij zal niet
slapen, die u bewaakt.
Zie, Hij zal niet sluimeren of
slapen* Hij die Israël bewaakt.
De Heer bewaakt u, de Heer is uw
schaduw* aan uw rechterhand.
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Per diem sol non percútiet te* neque
luna per noctem.
Dóminus custódiet te ab omni
malo* cu stódiet ánimam tuam
Dóminus.
Dóminus custódiet intróitum tuum
et éxitum tuum* ex hoc nunc et
usque in sáeculum.
Glória Patri et Fílio* et Spirítui
Sancto. Sicut erat in princípio
et nunc et semper* et in sáecula
sæculórum. Amen.

Overdag zal de zon u niet steken*
noch de maan u deren ‘s nachts.
De Heer zal u voor alle kwaad
behoeden* de Heer zal uw ziel
behoeden.
De Heer zal uw komen en uw gaan
behoeden* van nu af tot in eeuwigheid. 		
allen staan
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.
		
allen zitten

Psalmus 121
Lætátus sum in eo quod dixérunt
mihi:* In domum Dómini íbimus;

Psalm 121
Ik ben verheugd omdat men mij
zeide:* Wij zullen gaan naar het
huis van de Heer;
Onze voeten staan nu reeds* in uw
poorten, Jeruzalem.
Jeruzalem, dat gebouwd werd als een
stad* goed aaneengesloten in zichzelf.
Want daarheen gaan de stammen
op* de stammen van de Heer,
Naar het voorschrift van Israël* om
de Naam des Heren te belijden.
Want daar staan de zetels voor het
gerecht* de zetels van het huis van David.
Bidt om wat Jeruzalem tot vrede strekt:*
Mogen wie u liefhebben veilig zijn;
Vrede zij binnen uw muren,* en
veiligheid in uw torens.
Omwille van mijn broeders en mijn
vrienden* wil ik zeggen: Vrede zij in u;
Omwille van het huis van de Heer
onze God* wil ik alle goeds voor u
afsmeken.
allen staan
Eer aan de Vader en de Zoon* en de
Heilige Geest. Zoals het was in

Stantes iam sunt pedes nostri* in
portis tuis Ierúsalem.
Ierúsalem quæ ædificáta est ut cívitas* sibi compácta in idípsum.
Illuc enim ascendérunt tribus* tribus Dómini,
Testimónium Israel* ad confiténdum nómini Dómini.
Quia illic sedérunt sedes ad iudícium* sedes domus David.
Rogáte quæ ad pacem sunt Ierúsalem:* Secúri sint diligéntes te;
Fiat pax in muris tuis* et secúritas in
túrribus tuis.
Propter fratres meos et próximos
meos* loquar: Pax in te;
Propter domum Dómini Dei nostri*
exquíram bona tibi.
Glória Patri et Fílio* et Spirítui Sancto.Sicut erat in princípio
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et nunc et semper* et in sáecula
sæculórum. Amen.
Antiphona
Résplenduit* facies eius sicut sol,
vestiménta autem eius facta sunt
alba sicut nix, allelúia.
Lectio brevis
Phil. 3,20-21
Salvatórem exspectámus Dominum nostrum Iesum Christum +
qui reformábit corpus humilitátis nostræ * configurátum córpori
claritátis suæ.

het begin en nu en altijd* en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
		
allen zitten
Antifoon
Zijn gelaat straalde als de zon, zijn
klederen werden wit als sneeuw,
alleluia.

Versus
V. Gloriósus apparuísti in conspéctu Dómini, alleluia.
R. Proptérea decórem índuit te
Dóminus, alleluia.

Korte les
Fil. 3,20-21
Als verlosser verwachten wij onze
Heer Jezus Christus, die ons
vernederd lichaam zal veranderen
door het gelijkvormig te maken aan
zijn verheerlijkt lichaam.
allen gaan staan
Vers
V. Glorievol zijt Gij verschenen voor
het aangezicht van de Heer, alleluia.
R. Daarom heeft de Heer U met
schoonheid bekleed, alleluia.

Oratio
Orémus.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Gebed
Laat ons bidden.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Pater noster ...
Et ne nos indúcas in tentatiónem.
Sed líbera nos a malo.

Onze Vader ... 		
gebogen in stilte tot aan:
En breng ons niet in beproeving.
Maar verlos ons van het kwade.

Deus, qui fídei sacraménta in Uni
géniti tui gloriósa transfiguratióne
Patrum testimónio roborásti et
adoptiónem filiórum perféctam
mirabíliter præsignásti + concéde
nobis fámulis tuis * ut ipsius dilécti Fílii tui vocem audiéntes, eiús-

God, die bij de glorievolle
Gedaanteverandering van uw
eniggeboren Zoon de geheimen van
het geloof door het getuigenis van
Mozes en Elias hebt bekrachtigd
en toen reeds onze volmaakte
aanneming tot uw kinderen op
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dem coherédes éffici mereámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.
V/ Benedicámus Dómino.
R/ Deo grátias.

wonderbare wijze hebt aangeduid,
geef dat wij, uw dienaren, luisteren
naar de stem van uw beminde Zoon
om met Hem het erfdeel te mogen
bezitten. Door Christus onze Heer.
V/ Prijzen wij de Heer.
R/ Wij danken God.

allen blijven staan voor de intrede van V. Abt en assistenten, waarmee de
Heilige Mis begint.

De Heilige Mis
Ritus Initialis - Openingsriten
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Introitus		
Ps. 26, 8-9
Tibi dixit cor meum, quaesivi
vultum tuum; vultum tuum,
Domine, requiram: ne avertas
faciem tuam a me.

		
allen staan
Introitus
Naar U gaat mijn hart uit: U wil ik
zien; uw gelaat Heer, wil ik
aanschouwen. Verberg mij uw
aanschijn niet.

In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sanctus.
Amen.
Pax vobís.
Et cum spíritu tuo.

In de Naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
De vrede zij met u.
En met uw geest.

Actus pænitentialis
Fratres, agnoscámus peccáta nostra,
ut apti simus ad sacra mystéria
celebránda.

Boeteritus
Broeders, erkennen wij onze zonden,
om de heilige geheimen waardig te
kunnen vieren.

brevis pausa silentii
Miserére nostri, Dómine.
Quia peccávimus tibi.
Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.

korte stilte
Heer, ontferm U over ons.
Want wij hebben tegen U gezondigd.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

Et salutáre tuum da nobis.
Misereátur nostri omnípotens
Deus et, dimíssis peccátis nostris,
perdúcat nos ad vitam ætérnam.
Amen.

En schenk ons uw heil.
Moge de almachtige God zich over
ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het
eeuwig leven. Amen.
allen blijven staan

Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.

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.

Hymnus - Gloria
Glória in excélsis Deo
Et in terra pax homínibus
bonæ voluntátis.
Laudámus te,
benedícimus te,
adorámus te,
glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter
magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu
Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris.
Qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dóminus.
Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.

Hymne - Gloria
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.
Heer God, hemelse Koning,
God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus
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,
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Cum Sancto Spíritu: in glória Dei
Patris. Amen.

met de Heilige Geest: in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Collecta
Oremus.

Gebed
Laat ons bidden.
		
allen buigen
God, die bij de glorievolle
Gedaanteverandering van uw
eniggeboren Zoon de geheimen van
het geloof door het getuigenis van
Mozes en Elias hebt bekrachtigd
en toen reeds onze volmaakte
aanneming tot uw kinderen op
wonderbare wijze hebt aangeduid,
geef dat wij, uw dienaren, luisteren
naar de stem van uw beminde
Zoon om met Hem het erfdeel te
mogen bezitten. Door Christus
onze Heer. Amen.

Deus, qui fídei sacraménta in Uni
géniti tu gloriósa transfiguratióne
Patrum testimónio roborásti et
adoptiónem filiórum perféctam
mirabíliter præsignásti + concéde
nobis fámulis tuis * ut ipsius dilécti
Fílii tui vocem audiéntes, eiúsdem
coherédes éffici mereámur. Per
Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Liturgia Verbi - Woorddienst
Eerste Lezing						allen zitten
Uit de Profeet Daniël 		
Dan. 7, 9-10.13-14
In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en dat een
hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn
hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen
ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor
Hem uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal
tienduizenden stonden voor Hem. Het gerechtshof zette zich neer en de
boeken werden geopend. In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken
des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de
hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd Hem heerschappij
gegeven. luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen
brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.
Verbum Dómini.
Deo grátias.
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Woord des Heren.
Wij danken God.

Graduale
Speciosus
forma
prae
filiis
hominum: diffusa est gratiain labiis
tuis.
Eructavit cor meum verbum
bonum: dico ego opera mea regi:
lingua mea calamus scribae velociter
scribentis.

Graduale
Schoner van gestalte zijt Gij dan de
kinderen der mensen; bevalligheid
ligt op uw lippen.
Een heerlijk lied is aan mijn hart
ontweld; ik draag mijn werken voor
aan de koning; mijn tong is de pen
van een snelle schrijver.

Tweede Lezing							
Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus
2 Petr., 1 16-19
Dierbaren.
Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus
verkondigden, beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen maar wij
spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want Hij heeft van God de Vader
eer en verheerlijking ontvangen toen door de verheven Majesteit dit woord
tot Hem gericht werd: ‘Deze is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen
hcb.’ En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken toen wij met
Hem waren op de heilige berg. Hierdoor kreeg voor ons het woord van de
profeten nog meer gezag.
Verbum Dómini.
Deo grátias.

Woord des Heren.
Wij danken God.

Alleluia
Allelúia. Candor est lucis aeternae,
speculum sine macula, et imago
bonitatis illius. Alleluia.

Alleluia		
Wijsh. 7, 26
Alleluia. Hij is de afglans van het
eeuwig licht, de spiegel zonder smet
en het beeld van zijn goedheid.
Alleluia
allen gaan staan bij het laatste
Alleluia

Evangelium
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.
Léctio sancti Evangélii secúndum
Marcum.
Glória tibi, Dómine.
omnes signant se

Evangelie
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Lezing uit het heilig Evangelie
volgens Marcus.
Glorie zij U, Heer.
men tekent voorhoofd, mond en borst
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						Mc., 9, 2-10
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Indie tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht
hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor
hun ogen van gedaante veranderd; zijn kleed werd glanzend en zó wit als
geen volder ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een
voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit
die wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn Zoon. de Welbeminde: luistert naar
Hem.’ Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen
dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan
iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de
doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen
zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Verbum Dómini.
Laus tibi, Christe.

Woord des Heren.
Lof zij U, Christus.

Professio Solemnis - Plechtige Professie
Na het evangelie vindt de professie plaats.

allen zitten

Ondervraging
De monnik die professie doet, komt tot voor Vader Abt en strekt zich op de
grond uit.
Vader Abt
Richt u op in de Naam des Heren.
De monnik richt zich op.
Vader Abt
Wat verlangt u?
De monnik
Gods barmhartigheid en opname in uw broederlijke 		
gemeenschap.
Vader Abt
De Heer neme u op onder zijn uitverkorenen.
Allen		Amen.
Toespraak
Afleggen van de geloften
Vader Abt stelt de monnik die professie doet, de volgende vragen:
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Geliefde zoon, die de wereld hebt verlaten en uw
toevlucht hebt genomen tot God, u staat thans tegenover
Hem en voor dit hoogheilig altaar, in tegenwoordigheid
van de monniken die hier samenwonen; zeg mij of u wilt
verzaken aan de wereld en haar ijdelheden?
De monnik
Ja, dat wil ik.
De monnik knielt voor Vader Abt en legt zijn handen in die van hem, tot
na de laatste ondervraging.
Vader Abt
Wilt u stabiliteit beloven in dit klooster?
De monnik
Ja, dat wil ik.
Vader Abt
Wilt u de bekering van uw leven op u nemen en niets
boven de liefde van Christus stellen?
De monnik
Ja, dat wil ik.
Vader Abt
Wilt u gehoorzaamheid beloven volgens de Regel van
St.Benedictus, door zelfs afstand te doen van uw eigen
wil?
De monnik
Ja, dat wil en verlang ik.
Vader Abt
Moge de Heer u bijstaan.
Allen		Amen.
De monnik begeeft zich naar het
oorkonde voorleest:
In nomine Domini nostri Iesu
Christi. Amen.
Anno a nativitate eiusdem bis
millésimo vigesimo primo, die sexta
mensis augusti, in Transfiguratione
Domini, ego frater Alanus
Maria Chodaton
dioecesis
Thiesinae promitto stabilitatem et
conversationem morum meorum et
oboedientiam secundum regulam
sancti Benedicti in hoc monasterio
Montis sancti Benedicti de Vaals
sub Congregatione Solesmensi,
coram Deo et sanctis eius quorum
reliquiæ hic habentur, in præsentia
domni Adriani Lenglet, abbatis, et
monachorum eiusdem monasterii.

midden van het koor, waar hij de
In de Naam van onze Heer Jezus
Christus. Amen.
Op de zesde augustus, feest van de
Gedaanteverandering van de Heer,
in het jaar onzes Heren 2021, beloof
ik, frater Alain Marie Chodaton uit
het bisdom Thiès, bestendigheid in
de gemeenschap, bekering van leven
en gehoorzaamheid volgens de
regel van de heilige Benedictus, in
dit klooster Sint Benedictusberg te
Vaals, behorende tot de Congregatie
van Solesmes, voor God en zijn
heiligen wier relieken hier bewaard
worden, in tegenwoordigheid van de
abt, dom Adrianus Lenglet, en van
de monniken van hetzelfde klooster.

Hij ondertekent haar op het altaar met een kruis en met zijn naam en
toont de oorkonde aan Vader Abt en legt haar links op het altaar. Hij kust
het altaar, begeeft zich naar het midden van het koor en, met uitgestrekte
armen en de ogen ten hemel gericht, zingt het volgende vers:
Suscipe me, Domine, secundum
eloquium tuum et vivam;

		
allen staan op
Neem mij aan, Heer, volgens uw
woord en ik zal leven,

Dan knielt hij neer, kruist zijn armen voor de borst, buigt het hoofd en
vervolgt:
et non confundas me ab en beschaam mij niet in mijn
exspectatione mea.
verwachting.
Driemaal zingt hij dit vers. Het koor herhaalt telkens het vers na de
geprofeste, die geknield en gebogen blijft, en voegt eraan toe:
Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et
semper et in sæcula sæculorum.
Amen.

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.

Bij het “Sicut erat” richt de geprofeste zich op, maar blijft geknield.
Zegen van de monnik
De geprofeste strekt zich uit op de grond en Vader Abt heft de antifoon
aan:
Confirma hoc Deus, quod operatus
es in nobis, a templo sancto tuo,
quod est in Jerusalem, alleluia,
alleluia.
Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et
semper et in sæcula sæculorum.
Amen
Confirma hoc Deus, quod operatus
es in nobis, a templo sancto tuo,
quod est in Jerusalem, alleluia,
alleluia.

Bestendig, o God, wat Gij in ons
hebt uitgewerkt vanuit uw heilige
tempel te Jeruzalem, alleluia,
alleluia.
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.
Bestendig, o God, wat Gij in ons
hebt uitgewerkt vanuit uw heilige
tempel te Jeruzalem, alleluia,
alleluia.

Fratres dilectíssimi, ad Deum
Patrem,
bonórum
ómnium
largitórem,
supplex
nostra
dirigátur orátio, ut propósitum,
quod in hoc fámulo suo benígnus
suscitávit, miséricors confírmet.

Moge ons smeekgebed, geliefde
broeders, opstijgen naar God de
Vader, de Schenker van al wat goed
is, opdat Hij in zijn barmhartigheid
het voornemen mag bevestigen dat
Hij welwillend in deze zijn dienaar
heeft opgewekt.

De geprofeste blijft uitgestrekt op de grond liggen.
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,				
Christe eleison,
Christe eleison,				
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,				

allen knielen

Heer, ontferm U over ons
Christus ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons

Sancta Maria, Mater Dei, 			
intercéde pro eo
					 spreekt voor hem ten beste
Sancte Michael, 				
intercéde pro eo
Sancti Angeli Dei,			
intercédite pro eo
Sancte Ioannes Baptista,			
intercéde pro eo
Sancte Ioseph,				intercéde pro eo
Sancti Petre et Paule, 			
intercédite pro eo
Sancte Ioannes Baptisma,			
intercéde pro eo
Sancti Matthia et Marce,			
intercédite pro eo
Sancte Ioachim et Sancta Anna,		
intercédite pro eo
Sancta Maria Magdalena,			
intercéde pro eo
Sancti Stephane et Laurenti,		
intercédite pro eo
Sancte Antipa 				
intercéde pro eo
Sancta Cæcilia,				intercéde pro eo
Sancta Agnes,				intercéde pro eo
Sancte Basili,				intercéde pro eo
Sancte Martine,				intercéde pro eo
Sancte Augustine,			
intercéde pro eo
Sancti Servati et Willibrorde,		
intercédite pro eo
Sancte Antoni,				intercéde pro eo
Sancte Pachomi,				intercéde pro eo
Sancte Pater Benedicte,			
intercéde pro eo
Sancte Bernarde,				intercéde pro eo

Sancti Francisce et Dominice,		
intercédite pro eo
Sancta Scholastica,			
intercéde pro eo
Sancta Gertrudis,				intercéde pro eo
Sancta Theresia a Iesu infante, 		
intercéde pro eo
Sancta Iosephina Bakhita,			
intercéde pro eo
Beate Alane,			
intercéde pro eo
Omnes Sancti et Sanctæ Dei 		
intercédite pro eo
Propítius esto,
Ab omni malo,

parce ei, Dómine

líbera eum, Dómine
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
Peccatóres,
te rogámus, audi nos
Ut Ecclésiæ vitam, fámuli tui
oblátione, uberiórem præstáre
dignéris,
te rogámus, audi nos
Ut religiosórum vitam et óperam,
ad humánæ societátis proféctum
ordináre dignéris,
Ut
omnes
profiténtur
Redemptóris
dignéris,

te rogámus, audi nos
qui
evangélica
consília
óperi
plénius associáre

te rogámus, audi nos
Ut huic fámulo tuo perseverántiæ

Wees genadig,
Van alle kwaad,
Van alle zonde,

spaar hem, Heer
verlos hem, Heer

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
Wij, zondaars,
wij bidden U, verhoor ons
Dat het leven van de Kerk, door de
offerande van uw dienaar, meer
vrucht mag dragen,
wij bidden U, verhoor ons
Dat het leven en het werk van de
kloosterlingen mag bijdragen tot
de vooruitgang van de menselijke
gemeenschap,
wij bidden U, verhoor ons
Dat allen die de gelofte der
evangelische
raden
afleggen,
inniger worden verbonden met het
werk van de Verlosser,
wij bidden U, verhoor ons
Dat Gij deze uw dienaar de kracht

virtútem donáre dignéris,
te rogámus, audi nos
Iesu, Fili Dei vivi,
te rogámus, audi nos
Christe, audi nos.
Christe, audi nos
Christe, exáudi nos.
Christe, exáudi nos
Kýrie eléison.
Christe eléison. Kýrie eléison
Alleen Vader Abt staat op en zegt:
Annue, quáesumus, Dómine,
précibus
pópuli
supplicántis,
et cælésti grátia fámuli tui cor
dispóne, ut sacrándum tibi pectus
Sancti Spíritus ignis ab omni
culpárum labe puríficet et caritátis
ardóre veheménter accéndat. Per
Christum Dóminum nostrum.
Amen.

wilt geven om te volharden,
wij bidden U, verhoor ons
Jezus, Zoon van de levende God,
wij bidden U, verhoor ons
Christus, aanhoor ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons. Heer,
ontferm U over ons.
Heer, wij bidden U, verhoor de
smeekbeden van uw volk en maak
door de hemelse genade het hart
van uw dienaar bereid, opdat het
vuur van de Heilige Geest hem die
zich aan U toewijdt, innerlijk van
alle zondesmet mag zuiveren en
ontsteken met de hevige gloed van
de liefde. Door Christus onze Heer.
Amen.

De geprofeste blijft uitgestrekt op de grond liggen.
allen staan op
Clementíssime dominátor Dómine, Heer, genadige Heerser, wij roepen
tuam invocámus pietátem super uw liefde af over uw dienaar fr.
hunc fámulum tuum Alanum Alain Marie Chodaton, die Gij uit
Mariam,
quem
a
sáeculo de wereld hebt weggeroepen om
convérsum in número sanctórum hem onder het getal der heiligen
arcessíre dignátus es. Quáesumus, op te nemen; wij bidden U, dat hij
ut conversiónis suæ fidem digne getrouw en waardig in zijn bekering
custódiat, et quidquid pro salúte volhardt en al wat hij voor het heil
ánimæ suæ fúerit deprecátus van zijn ziel vraagt, mag verkrijgen.
accípiat.
Amen
Amen
Sit vitæ probábilis.
Hij moge een voorbeeldig leven
Amen leiden.
Amen
Sit sápiens et húmilis.
Amen Wijs zijn en nederig.
Amen

Sit sciéntia verus.
Oboediéntia clarus.

Amen

Amen
Convéniens in doctrína.
Amen
In increpatiónibus immóbilis.
Amen
In gravitáte decórus.
Amen
In compassióne piíssimus. Amen
In operatióne cautus.
Amen
In dispensatióne sollícitus. Amen
In tentatiónibus fortis.
Amen
In iniúriis pátiens.
Amen
In pace fixus.
Amen
In oratiónibus frequens.
Amen
In misericórdia éfficax.
Amen
Nec sit ímmemor quod abs te de
suis erit factis tuo iudício
iudicándus.
Huius
quoque,
Dómine, precámur, ut múnera
placátus suscípias, et quidquid a te
petíerit cleménter impértias. Per
Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Waarachtig in kennis.
Amen
Uitblinkend door gehoorzaamheid.
			
Amen
Zuiver in de leer.
Amen
Onbewogen onder smaad.
Amen
Ernstig en beminnelijk.
Amen
Vol liefde en medelijden.
Amen
Voorzichtig in het werk.
Amen
IJverig in zijn bezigheden. Amen
Sterk in bekoringen.
Amen
Geduldig onder onrecht.
Amen
Gevestigd in de vrede.
Amen
Volhardend in het gebed.
Amen
Barmhartig metterdaad.
Amen
Moge hij nimmer vergeten, dat hij
op de dag van het oordeel door
U over zijn daden zal worden
geoordeeld. Tevens smeken wij
U, Heer, zijn gaven goedgunstig
te aanvaarden en hem al wat hij
vraagt, welwillend te verlenen.
Door Christus onze Heer. Amen.

De geprofeste richt zich op, maar blijft geknield.
Kleding
Orémus.
Dómine Iesu Christe, qui tégumen
nostræ
mortalitátis
indúere
dignátus es, obsecrámus imménsam tuæ largitátis abundántiam,
ut hunc fámulum hoc genus
vestiménti, quod sancti Patres,
ad innocéntiæ vel humilitátis
indícium, abrenuntiántes sáeculo
ferre sanxérunt, induéntem ita
benedícere dignéris, ut te quoque
indúere mereátur. Qui vivis et
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Laat ons bidden.
Heer Jezus Christus, die U
gewaardigd hebt U te bekleden
met onze sterfelijkheid, wij smeken
uw onmetelijke goedheid: wil deze
uw dienaar die zich gaat bekleden
met deze kleding, welke de heilige
Vaders aan hen die aan de wereld
verzaken, als uitwendig teken van
onschuld en nederigheid hebben
voorgeschreven, + zegenen, opdat
hij zich ook mag bekleden met U,

regnas in sáecula sæculórum.
Amen.

die leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Vader Abt besprenkelt de kovel.
De geprofeste monnik komt tot voor Vader Abt, die hem met de kovel
bekleedt, terwijl hij zegt:
Accipe hábitum sancti patris Ontvang het kleed van de heilige
Benedícti, quo indútus, in stabilitáte Vader Benedictus, opdat gij,
promíssa, conversatióne et oboe- daarmee bekleed en trouw aan de
diéntia, Deo et sanctis ángelis, door u beloofde bestendigheid,
sanctísque eiúsdem hábitus, in bekering en gehoorzaamheid, voor
ætérna societáte coniungáris.
eeuwig mag worden verenigd met
God en zijn engelen en met de
heiligen die ditzelfde kleed hebben
gedragen.
De geprofeste antwoordt: Amen.
Vredeskus
Daarna ontvangt de geprofeste de vredeskus van de Abt en van alle
monniken.
Ondertussen zingt het koor:
Suscepimus, Deus, misericordiam
tuam in medio templi tui.

Wij hebben, o God, uw barmhartigheid ontvangen in het midden
van uw tempel.

Wanneer de geprofeste monnik op zijn plaats in het koor is teruggekeerd,
wordt de H.Mis voortgezet, allen gaan zitten.
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Liturgia Eucharistica - Eucharistische Dienst
Offertorium
Gloria et honore coronasti eum: et
constituisti eum super opera
manuum tuarum, Domine.

allen zitten
Offertorium		
Ps. 8, 6.7
Gij hebt hem gekroond met roem
en heerlijkheid; en hem gesteld,
Heer over het werk van uw handen.

De eucharistische tafel wordt bereid waarbij de priester onderstaande
gebeden in stilte verricht.
Sacerdos patenam cum pane
elevans dicit:
Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus panem, quem tibi
offérimus, fructum terræ et óperis
mánuum hóminum, ex quo nobis
fiet panis vitæ.
Sacerdos infundit vinum et arum
aquæ in calicem, dicit:
Per huius aquæ et vini mystérium
eius
efficiámur
divinitátis
consórtes, qui humanitátis nostræ
fíeri dignátus est párticeps.

De priester neemt de pateen met
brood en zegt:
Gezegend zijt Gij, Heer, God van het
heelal, want uit uw overvloed hebben
wij het brood ontvangen dat wij U
aanbieden, vrucht van de aarde en
werk van mensenhanden, dat voor
ons worden zal het brood des levens.
de priester giet wijn en water in
de kelk en zegt:
Mogen wij door het geheim van dit
water en deze wijn deelachtig worden
aan de godheid van Hem die zich
gewaardigde de mensheid met ons te
delen.

Calicem elevatum tenens dicit
sacerdos:
Benedíctus es, Dómine, Deus
univérsi, quia de tua largitáte
accépimus vinum, quod tibi
offérimus, fructum vitis et óperis
mánuum hóminum, ex quo nobis
fiet potus spiritális.

De priester heft de kelk op en zegt :

Sacerdos dicit:
In spíritu humilitátis et in ánimo
contríto suscipiámur a te, Dómine;
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Gezegend zijt Gij, Heer, God van
het heelal, want uit uw overvloed
hebben wij de wijn ontvangen
die wij U aanbieden, vrucht
van de wijnstok en werk van
mensenhanden, die voor ons
worden zal de geestelijke drank.
De priester vervolgt in stilte:
Heer, mogen wij in een geest van
ootmoed en met een berouwvol hart

et sic fiat sacrifícium nostrum in
conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi,
Dómine Deus.

door U aanvaard worden en moge ons
offer heden zo gebracht worden voor
uw aangezicht, dat het U behaagt,
Heer God.

Lavat manus dicit:
Lava me, Dómine, ab iniquitáte
mea, et a peccáto meo munda me.

Hij wast zijn handen en zegt:
Was mij rein, Heer, van mijn ongerechtigheid en zuiver mij van mijn zonden.

Bewieroking vindt plaats van de offergaven, altaar, de celebranten en alle
aanwezigen, waarbij allen gaan staan; daarna richt de priester zich tot
allen en zegt hardop:
allen staan

Oráte, fratres: ut meum ac vestrum
sacrifícium acceptábile fiat apud
Deum Patrem omnipoténtem.

Bidt, broeders: dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.

Suscípiat Dóminus sacrifícium de
mánibus tuis ad laudem et
glóriam nóminis sui, / ad
utilitátem
quoque
nostram
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.

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.

Oratio super oblata
Oblata
munera,
quaesumus,
Domine, gloriosa Unigeniti tui
Transfiguratione
sanctifica,
nosque a peccatorum maculis,
splendoribus ipsius illustrationis,
emunda. Per Christum Dominum
nostrum.

Gebed over de offergaven
Heer, heilig deze offergaven door
de glorievolle Gedaanteverandering
van uw einiggeboren Zoon, en
reinig ons van zondesmetten
door de glans van zijn licht. Door
Christus onze Heer.

Prex eucharistica

Eucharistisch Gebed

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Sursum corda.
Habémus ad Dóminum.

Omhoog de harten.
Wij verheffen ze tot de Heer.
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Grátias agámus Dómino
nostro.
Dignum et iustum est.

Deo

Brengen wij dank aan de Heer onze
God.
Dat is zijn recht en onze plicht.

Praefatio
Vere dignum et iustum est, æquum
et salutare, nos tibi semper et
ubique gratias agere: Domine
sancte Pater, omnipotens æterne
Deus: per Christum Dominum
nostrum.
Qui coram electis testibus suam
gloriam revelavit, et communem
illam cum ceteris corporis formam
maximo splendore perfudit, ut
de cordibus discipulorum crucis
scandalum tolleretur, et in totius
Ecclesiae
corpore
declararet
implendum quod eius mirabiliter
praefulsit in capite.

Prefatie
Het is waarlijk uw recht en onze
plicht, het strekt ons tot heil, dat
wij U altijd en overal dank brengen;
Heer, heilige Vader, almachtige
eeuwige God: door Christus onze
Heer.
Aan uitverkoren getuigen heeft Hij
zijn heerlijkheid laten zien en zijn
gestalte, gelijk aan de onze, doen
stralen van glorie; want de ergernis
van het kruis mochten zijn leerlingen
niet doen wankelen en Hij wilde
openbaren dat heel het lichaam der
Kerk zal worden vervuld met de
heerlijkheid die op wonderbare wijze
gegeven is aan haar hoofd.
Daarom met alle Engelen in de
hemel verheerlijken wij U op aarde
zolang er woorden zijn en zingen U
toe vol vreugde:

Et ideo cum caelorum Virtutibus
in terris te iugiter celebramus,
maiestati tuæ sine fine clamantes:
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Sanctus,
Sanctus,
Sanctus
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine
Dómini. Hosánna in excélsis.

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.

Canon Romanus
Te ígitur, clementíssime Pater, per
Iesum Christum, Fílium tuum,
Dóminum nostrum, súpplices
rogámus ac pétimus, uti accépta
hábeas et benedícas + hæc dona,

Romeinse Canon
U dan, genadige Vader, bidden en
smeken wij ootmoedig door Jezus
Christus, uw Zoon, onze Heer:
wil aanvaarden en zegenen + deze
gaven en geschenken, deze heilige,

hæc múnera, hæc sancta sacrifícia
illibáta, in primis, quæ tibi offérimus
pro Ecclésia tua sancta cathólica:
quam
pacificáre,
custodíre,
adunáre et régere dignéris toto orbe
terrárum: una cum fámulo tuo Papa
nostro Francisco et Antistite nostro
Henrico et ómnibus orthodóxis
atque cathólicæ et apostólicæ fídei
cultóribus.

smetteloze offerande, die wij U
opdragen allereerst voor uw heilige
katholieke Kerk, opdat Gij U
gewaardigt haar over heel de aarde
vrede en eenheid, rust en orde te
schenken, samen met uw dienaar
onze Paus Fransciscus, met onze
bisschop Harrie en allen die, trouw
aan de ware leer, zorg dragen voor
het katholiek en apostolisch geloof.

Commemoratio pro vivis
Meménto, Dómine, famulórum
famularúmque tuárum N. et N. et
ómnium circumstántium, quorum
tibi fides cógnita est et nota
devótio, pro quibus tibi offérimus:
vel qui tibi ófferunt hoc sacrifícium
laudis, pro se suísque ómnibus: pro
redemptióne animárum suárum,
pro spe salútis et incolumitátis suæ:
tibíque reddunt vota sua ætérno
Deo, vivo et vero.

Gedachtenis van de levenden
Gedenk, Heer, uw dienaren en
dienaressen N. en N. en allen die
hier aanwezig zijn, wier geloof
en toewijding Gij kent, voor wie
wij U opdragen - en die zelf aan
U opdragen - dit offer van lof en
dank, voor zichzelf en voor allen die
hen toebehoren, tot verlossing van
hun ziel, in de hoop op hun heil en
behoud: en zij richten hun gebeden tot
U, de eeuwige, ware en levende God.

Infra actiones
Communicántes, et memóriam
venerántes, in primis gloriósæ
semper Vírginis Maríæ, Genetrícis
Dei et Dómini nostri Iesu Christi:
sed et beáti Ioseph, eiúsdem
Vírginis Sponsi, et beatórum
Apostolórum
ac
Mártyrum
tuórum, Petri et Pauli, Andréæ,
Iacóbi,
Ioánnis,
Thomæ,
Iacóbi, Philíppi,
Bartholomáei,
Mattháei, Simónis et Thaddáei:
Lini, Cleti, Cleméntis, Xysti,
Cornélii, Cypriáni,
Lauréntii,
Chrysógoni,
Ioánnis et Pauli,

Heilige handeling
In één gemeenschap verenigd, eren
wij de gedachtenis allereerst van de
glorierijke Maria altijd Maagd, de
Moeder van onze God en Heer Jezus
Christus: alsook van de heilige
Jozef, haar bruidegom, en van uw
heilige Apostelen en Martelaren
Petrus en Paulus, Andreas,
Jakobus,
Johannes,
Thomas,
Jakobus, Filippus, Bartholomeüs,
Mattheüs, Simon en Thaddeüs;
Linus, Cletus, Clemens, Xystus,
Cornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Johannes en Paulus,
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Cosmæ et Damiáni et ómnium
Sanctórum
tuórum;
quorum
méritis precibúsque concédas,
ut in ómnibus protectiónis tuæ
muniámur auxílio.

Cosmas en Damianus en van al uw
Heiligen. Verleen ons omwille van
hun verdiensten en gebeden altijd
en overal de kracht van uw bijstand
en bescherming.

Hanc ígitur oblatiónem servitútis
nostræ, sed et fámuli tui, quam tibi
in die eius professiónis offérimus,
quáesumus, Dómine, placátus
áccipe et propitiátus sanctífica; ut
qui, te largiénte, hódie vitam suam
tibi dicávit, in Fílii tui glorióso
advéntu ætérnæ Paschæ gáudio
mereátur admítti. Per Christum
Dóminum nostrum. Amen.
Quam oblatiónem tu, Deus, in
ómnibus, quáesumus, benedíctam,
adscríptam, ratam, rationábilem,
acceptabilémque fácere dignéris:
ut nobis Corpus et Sanguis fiat
dilectíssimi Fílii tui, Dómini nostri
Iesu Christi.

Aanvaard dan genadig en heilig
goedgunstig deze offergave, bidden
wij, Heer, die wij, uw dienaren, U
aanbieden, en met ons degene die
thans zijn gelofte aflegt, opdat hij
die heden zijn leven aan U heeft
toegewijd, bij de glorievolle komst
van uw Zoon tot de vreugde van
het eeuwige Pasen mag worden
toegelaten. Door Christus onze
Heer. Amen.
allen knielen
Gewaardig U, God, deze offergave
te zegenen, te bekrachtigen en
te bevestigen, te heiligen en te
aanvaarden, opdat zij aldus voor
ons wordt het Lichaam en Bloed
van uw veelgeliefde Zoon, onze
Heer Jezus Christus.

Qui, prídie quam paterétur, accépit
panem in sanctas ac venerábiles
manus suas, et elevátis óculis
in cælum ad te Deum Patrem
suum omnipoténtem, tibi grátias
agens benedíxit, fregit, dedítque
discípulis suis, dicens:

Die daags voor zijn lijden brood
nam
in
zijn
heilige
en
eerbiedwaardige handen, zijn
ogen ten hemel sloeg, naar U, God
zijn almachtige Vader, U dankte
en zegende, het brak en aan zijn
leerlingen gaf, met de woorden:

Accipite et manducate ex hoc
omnes: hoc est enim corpus
meum, quod pro vobis tradetur.

Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat
voor u zal worden overgeleverd.

Símili modo, postquam cenátum est,
accípiens et hunc præclárum cálicem
in sanctas ac venerábiles manus suas,
item tibi grátias agens benedíxit,
dedítque discípulis suis, dicens:

Mystérium fídei.
Mortem tuam annuntiámus,
Dómine, et tuam resurrectiónem
confitémur, donec vénias.

Evenzo nam Hij na de maaltijd
deze heerlijke kelk in zijn heilige en
eerbiedwaardige handen, dankte
en zegende U wederom en gaf
hem aan zijn leerlingen, met de
woorden:
Neemt en drinkt allen hieruit:
want dit is de kelk van mijn
bloed van het nieuwe en eeuwige
verbond, dat voor u en voor
velen zal worden vergoten tot
vergeving van de zonden. Doet
dit ter gedachtenis aan mij.
allen gaan staan
Het geheim des geloofs.
Wij verkondigen, Heer, uw dood
en wij belijden uw verrijzenis,
totdat Gij wederkomt.

Unde et mémores, Dómine, nos
servi tui, sed et plebs tua sancta,
eiúsdem Christi, Fílii tui, Dómini
nostri, tam beátæ passiónis, necnon
et ab ínferis resurrectiónis, sed
et in cælos gloriósæ ascensiónis:
offérimus præcláræ maiestáti tuæ
de tuis donis ac datis hóstiam
puram, hóstiam sanctam, hóstiam
immaculátam, Panem sanctum
vitæ ætérnæ et Cálicem salútis
perpétuæ.

Daarom, Heer, gedenken wij, uw
dienaren, en ook uw heilige volk,
het zalig lijden van Christus, uw
Zoon, onze Heer, zijn verrijzenis
uit de doden, alsmede zijn
glorievolle hemelvaart, en brengen
aan uw verheven majesteit uit uw
eigen giften en gaven een rein offer,
een heilig offer, een smetteloos
offer, het heilig Brood van het
eeuwig leven en de Kelk van het
altijddurend heil.

Supra quæ propítio ac seréno vultu
respícere dignéris: et accépta
habére, sícuti accépta habére
dignátus es múnera púeri tui iusti
Abel, et sacrifícium Patriárchæ

Wil genadig en goedgunstig
neerzien op deze offerande en ze
aanvaarden, zoals Gij weleer hebt
aanvaard de gaven van uw dienaar
Abel, de rechtvaardige, het offer

Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix sanguinis
mei novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis
effundetur in remissionem
peccatorum. Hoc facite in
meam commemorationem.
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nostri Abrahæ, et quod tibi
óbtulit summus sacérdos tuus
Melchísedech, sanctum sacrifícium,
immaculátam hóstiam.

van onze Aartsvader Abraham en
hetgeen U werd opgedragen door
uw hogepriester Melchisedech, een
heilig offer, een smetteloze gave.

Súpplices te rogámus, omnípotens
Deus: iube hæc perférri per manus
sancti Angeli tui in sublíme altáre
tuum, in conspéctu divínæ maiestátis
tuæ; ut, quotquot ex hac altáris
participatióne sacrosánctum Fílii tui
Corpus et Sánguinem sumpsérimus,
omni benedictióne cælésti et grátia
repleámur. Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.

Ootmoedig smeken wij U, almachtige
God: mogen zij door de handen van uw
heilige Engel gebracht worden naar uw
altaar in den hoge, voor het aanschijn
van uw goddelijke majesteit, opdat wij
allen die deelhebben aan dit altaar en
het heilig Lichaam en Bloed nuttigen
van uw Zoon, vervuld mogen worden
met alle hemelse zegen en genade.
Door Christus onze Heer. Amen.

Commemoratio pro defunctis
Meménto
étiam,
Dómine,
famulórum famularúmque tuárum
N. et N., qui nos præcessérunt
cum signo fídei, et dórmiunt in
somno pacis. Ipsis, Dómine, et
ómnibus in Christo quiescéntibus,
locum refrigérii, lucis et pacis, ut
indúlgeas, deprecámur.

Gedachtenis van de overledenen
Gedenk ook, Heer, uw dienaren en
dienaressen N. en N., die ons zijn
voorgegaan met het teken van het
geloof en rusten in de slaap van de
vrede. Verleen, bidden wij, Heer,
aan hen en aan allen die in Christus
rusten, de plaats van verkwikking,
licht en vrede.

Nobis quoque peccatóribus fámulis
tuis, de multitúdine miseratiónum
tuárum
sperántibus,
partem
áliquam et societátem donáre
dignéris cum tuis sanctis Apóstolis
et Martýribus: cum Ioánne,
Stéphano,
Matthía,
Bárnaba,
Ignátio, Alexándro, Marcellíno,
Petro,
Felicitáte, Perpétua,
Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília,
Anastásia et ómnibus Sanctis tuis:
intra quorum nos consórtium,
non æstimátor mériti, sed véniæ,

Schenk ook aan ons, zondaars, uw
dienaren, die hun hoop stellen op de
overvloed van uw barmhartigheid,
deelgenoot- schap met uw heilige
Apostelen en Martelaren: met
Johannes,
Stefanus,
Matthias,
Barnabas, Ignatius, Alexander,
Marcellinus, Petrus,
Felicitas,
Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes,
Cecilia, Anastasia, en al uw
Heiligen; wij bidden U: laat ons toe
tot hun gezelschap, Gij die niet onze
verdiensten weegt maar ons mild

quáesumus, largítor admítte. Per
Christum Dóminum nostrum. Per
quem hæc ómnia, Dómine, semper
bona creas, sanctíficas, vivíficas,
benedícis, et præstas nobis.

vergiffenis schenkt. Door Christus
onze Heer. Door wie Gij, Heer,
voortdurend al deze goede gaven
schept, heiligt, levend maakt, zegent
en ons ten geschenke geeft.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso,
est tibi Deo Patri omnipoténti,
in unitáte Spíritus Sancti, omnis
honor et glória per ómnia sáecula
sæculórum. Amen.

Door Hem, met Hem en in Hem is
aan U, God almachtige Vader, in
de eenheid van de Heilige Geest,
alle eer en heerlijkheid door alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Ritus communionis - communieriten
Met het bidden van het onze vader begint de onmiddellijke voorbereiding
op de heilige Communie. Tot deze Eucharistische Communie nodigt de
Kerk diegenen uit die als praktizerend katholiek haar geloof delen en
dienvolgens willen leven.

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum
da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

allen staan
Aangespoord door een heilzaam
gebod en onderricht door een
goddelijk woord, durven wij
zeggen:
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, quáesumus, Dómine,
ab ómnibus malis, da propítius

Verlos ons, smeken wij U, Heer,
van alle kwaad; geef goedgunstig

Præcéptis salutáribus móniti, et
divína
institutióne
formáti,
audémus dícere:
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pacem in diébus nostris, ut, ope
misericórdiæ tuæ adiúti, et a
peccáto simus semper líberi et
ab omni perturbatióne secúri:
exspectántes beátam spem et
advéntum Salvatóris nostri Iesu
Christi.
Quia tuum est regnum,
et potéstas, et glória
in sáecula. Amen.

vrede in onze dagen, opdat wij met
de hulp van uw barmhartigheid
steeds vrij mogen zijn van zonden
en beveiligd tegen alle onrust: in de
verwachting van de zalige hoop en
de wederkomst van onze Heiland
Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Dómine Iesu Christe, qui dixísti
Apóstolis tuis: Pacem relínquo
vobis, pacem meam do vobis: ne
respícias peccáta nostra, sed fidem
Ecclésiæ tuæ; eámque secúndum
voluntátem tuam pacificáre et
coadunáre dignéris.Qui vivis et
regnas in sáecula sæculórum.
Amen.
Pax Dómini sit semper vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Heer Jezus Christus, die tot uw
Apostelen gezegd hebt: Vrede laat
Ik u, mijn vrede geef Ik u: sla geen
acht op onze zonden, maar op het
geloof van uw Kerk; en gewaardig
U haar volgens uw wil in vrede en
eenheid te bewaren. Gij, die leeft
en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

De priester of diaken nodigt iedereen daarna uit:
Offerte vobis pacem.
Geeft elkaar de vredeswens.
Vervolgens wordt tijdens de breking van het brood gezongen:
Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods, dat wegneemt de zonden
mundi: miserére nobis.
der wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods, dat wegneemt de zonden
mundi: miserére nobis.
der wereld, ontferm U over ons.
Agnus Dei, qui tollis peccáta Lam Gods, dat wegneemt de zonden
mundi: dona nobis pacem.
der wereld, geef ons de vrede.
Sacerdos dicit secreto:
Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi,
qui ex voluntáte Patris, cooperánte
Spíritu Sancto, per mortem
tuam
mundum
vivificásti:

In stilte bidt de priester:
Heer Jezus Christus, Zoon van de
levende God, die naar de wil van de
Vader en met medewerking van de
Heilige Geest door uw dood de wereld

líbera me per hoc sacrosánctum
Corpus et Sánguinem tuum ab
ómnibus iniquitátibus meis et
univérsis malis: et fac me tuis
semper inhærére mandátis, et a te
numquam separári permíttas.
vel:
Percéptio Córporis et Sánguinis
tui, Dómine Iesu Christe, non
mihi provéniat in iudícium et
condemnatiónem: sed pro tua
pietáte prosit mihi ad tutaméntum
mentis et córporis, et ad medélam
percipiéndam.

het leven hebt geschonken: bevrijd mij
door dit uw allerheiligst Lichaam en
Bloed van al mijn zonden en van alle
kwaad: geef dat ik altijd gehecht blijf
aan uw geboden, en laat niet toe dat ik
ooit van U gescheiden word.
of:
Heer Jezus Christus, moge de
nuttiging van uw Lichaam en
Bloed mij niet tot oordeel en
vonnis worden, maar door uw
barmhartigheid
strekken
tot
behoud en genezing naar ziel en
lichaam.

De priester toont de hostie en zingt:
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit Ziet het Lam Gods, dat wegneemt
peccáta mundi. Beáti qui ad cenam de zonden der wereld. Zalig zij die
Agni vocáti sunt.
genodigd zijn aan de maaltijd van
het Lam.
Dómine, non sum dignus ut intres Heer, ik ben niet waardig dat Gij
sub tectum meum: sed tantum komt onder mijn dak, maar spreek
dic verbo et sanábitur ánima mea. slechts een woord en mijn ziel zal
gezond worden.
Sacerdos hostiam communicando
ostendens dicit:
Corpus Christi.
Communicandus respondet:
Amen
et communicatur
Sacrum silentium
Communio
Visionem quam vidistis, nemini
dixeritis, donec a mortuis resurgat
Filius hominis.

De priester toont de hostie aan de
communicant en zegt:
Het Lichaam van Christus
Deze antwoordt:
Amen
en ontvangt de communie
Stil gebed
Communio
Spreekt met niemand over wat ge
hebt aanschouwd voordat de Mensen
zoon uit de doden is opgestaan.

Oratio post communionem
Oremus.
Caelestia, quaesumus, Domine,
alimenta quae sumpsimus in eius
nos transforment imaginem, cuius
claritatem gloriosa Transfiguratione
manifestare voluisti. Per Christum
Dominum nostrum.

Gebed na de communie

allen staan
Laat ons bidden
Heer, laat ons door de kracht van
dit hemels voedsel herschapen
word
en tot gelijkenis met Hem,
wiens heerlijkheid Gij hebt willen
openbaren in zijn glorie
volle
Gedaanteverandering:
Christus
onze Heer.

Ritus conclusionis - Slotriten
Benedictio sollemnis

Plechtige zegen

Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Deus, bonárum inspirátor volun
tátum, tua fóveat consília et cor
tuum róboret, ut quæ promisísti,
perseveránti serves fide.
Amen.

Moge God, die de goede voor
nemens ingeeft, uw besluit koes
teren en uw hart sterken, opdat u
in volhardend geloof bewaart wat u
beloofd hebt. Amen.

Ipse concédat tibi, ut arctam viam,
quam elegísti, in gáudio Christi
percúrras, ónera fratrum cum
exsultatióne portans.
Amen.

Hij moge u ook geven de enge weg,
die u gekozen hebt, in de vreugde
van Christus te bewandelen, terwijl
u blij de lasten van uw broeders
draagt. Amen.

Caritas Dei ex nobis famíliam
effíciat in nómine Dómini congre
gátam, quæ Christi amóris reddat
imáginem.
Amen.

Gods liefde moge ons maken tot
een gezin, verzameld in de naam
des Heren, waarin zich de liefde
van Christus weerspiegelt.
Amen.

Et vos omnes, qui his sacris adéstis,
benedícat omnípotens Deus, Pater,
et Fílius + et Spíritus Sanctus.
Amen.

En u allen, die deze heilige viering
bijwoont, zegene de almachtige
God, Vader, Zoon + en Heilige
Geest. Amen.

Ite, missa est.
Deo grátias.

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

Als aandenken aan deze plechtigheid
kunt u dit boekje meenemen.
Ongeveer 10 min. na de Hoogmis is er in de voorhof gelegenheid om de
geprofeste monnik te feliciteren.
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