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Alle  rechten  voorbehouden.  Niets  uit  deze  uitgave  mag  worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze toestemming
behoeft niet te worden verkregen voor gedeeltelijke vermenigvuldiging ten
behoeve van of in verband met de eredienst en het kerkelijke werk in de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
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Ten geleide

Deze uitgave, die werd samengesteld in opdracht van de Raad voor de
Kerkmuziek, en die in de eerste plaats bestemd is voor hen die in de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland voorgaan in of assisteren bij de viering van
de eucharistie, bevat de door de priester en de diaken gezongen gedeelten
van deze viering en het deel van de liturgie van het getijdengebed waarin de
voorganger de voorbeden, de zogenaamde preces en het gebed van de Heer
zingt. De behoefte aan materiaal waarmee priesters en diakenen, zo nodig
met hulp van de cantor of organist, zich deze gedeelten van de liturgie eigen
kunnen maken, is bij herhaling gebleken. Dit Werkboek voor voorgangers is niet
bestemd voor rechtstreeks gebruik in de liturgie zelf. Daartoe zal het
Sacramentarium dienen, dat thans in voorbereiding is bij de Commissie voor
de  Liturgie.  Voor  de  functie  van  het Werkboek is gedacht aan de voor-
bereiding van vieringen en met name van de wisselende gedeelten daarvan.

Sommige onderdelen van het Werkboek zijn als één geheel of verspreid te
vinden in het Oud-Katholiek Gezangboek, het Kerkboek,  of  de  voorlopige,
losbladige uitgave van het Altaarmissaal. Andere delen verschijnen thans
voor de eerste maal, zoals de modellen voor gezongen Schriftlezingen en
twee voorbeelden van een prefatie, gebaseerd op de zeer oude zangwijze van
de Ambrosiaanse liturgie. De eerste zijn voorbeelden van verschillende,
traditionele tonen voor de oudtestamentische lezing, het epistel en het
evangelie. Wanneer het mogelijk en gewenst is deze lezingen cantillerend
voor te dragen, zal de lezer zelf met hulp van deze modellen de tekst moeten
indelen en de melodische formules op de indeling toepassen. Dat geldt ook
voor de genoemde voorbeelden van prefaties volgens de Ambrosiaanse
liturgie van Milaan, waaraan ook het zesde van de misordinaria in het
Gezangboek voor een belangrijk deel ontleend is. Het Sanctus (Heilig, heilig,
heilig) van deze mis sluit bij deze prefatietoon aan.

In de voorlopige uitgave van het Altaarmissaal ontbreekt een zetting voor een
gezongen slotgebed van de voorbeden. Priesters die pogingen deden om dit
gebed desondanks te zingen, stuitten daarbij soms op het probleem, dat het
recto tono (op één enkele reciteertoon, zonder stembuigingen) zingen van dit
gebed niet goed aansloot bij de erop volgende formules voor de vredegroet.

Ofschoon de meest voorkomende zangwijze voor het gebed van de dag en
het gebed na de communie het genoemde recto tono is, bestaat bij sommige
voorgangers de behoefte om hierin enige variatie te kunnen aanbrengen.
Daarvoor zijn vier modellen als uitgangspunt voor deze variatie opgenomen.

Het eucharistisch gebed 12, dat bedoeld is om geheel door de priester en de
acclamerende gemeente te worden gezongen, vormt uiteraard een onderdeel
van deze uitgave. Priesters die in dit gebed op verantwoorde wijze willen
voorgaan, zullen zich tekst en melodie door oefening tevoren eigen moeten
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maken, om in de viering zelf geen moeilijkheden te ondervinden wanneer er
ook handelingen moeten worden verricht.

In de paaswake kan de diaken, of wanneer deze niet aanwezig is, de priester
de lof van de paaskaars geheel zingen. Daarom is ook deze, met de twee
mogelijkheden die in het Kerkboek worden geboden voor het eerste gedeelte,
in zijn geheel opgenomen. Niet zozeer de moeilijkheidsgraad van het tweede
deel, maar wel de lengte ervan stelt enige eisen aan het zangtalent van de
voorganger, die zich terdege zal moeten voorbereiden, aangezien de lof van
de paaskaars wordt gezongen in een slechts door kaarsen verlichte kerk in
het (late) avonduur.

De samensteller hoopt de voorgangers in de Oud-Katholieke Kerk en
misschien ook in andere kerken en gemeenschappen met deze uitgave een
dienst te bewijzen bij de voorbereiding van een stijlvolle en waardige viering
van de eucharistie, waaraan in de oud-katholieke traditie altijd grote waarde
is gehecht.

Bern (CH), 31 maart 2004

Koenraad Ouwens
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De inzet van de lofzang “Gloria”

Mis 1

Glo- rie zij aan God in den ho- ge.

Mis 2

Glo- rie zij aan inGod ge.ho-den

Mis 3

Glo- rie zij aan God in den ho- ge.

Mis 4

Glo- rie zij aan ge.ho-in   denGod

Mis 5

Glo- rie zij aan God in ge.ho-den

Mis 6

Glo- rie zij aan God in ge.ho-den
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Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 7

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 8

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 9

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 10

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 11

Glo - - rie zij aan God in den ho-ge.

Mis 12

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 13

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 14

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 15
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Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 16

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 17

Glo - rie zij aan God in den ho-ge.

Mis 18

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 19

Glo - rie zij aan God in den ho - ge,

Mis 20

Glo-rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 21

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 22

Glo rie zij aan God in den ho- ge.

Mis 23

Glo - rie zij aan God in den ho - ge.

Mis 24



8

Eer aan God in den ho - ge.

Mis 25

Eer aan God in den ho - ge.

Mis 26

Eer aan God in den ho - ge.

Mis 27

Eer aan God in den ho - ge.

Mis 28
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Gebed van de dag en gebed na de communie

Tonus simplex

De Heer zij met u. En met uw geest. Laat ons bid- den.

Geef dat wij ons, Heer onze God, niet al te zeer aan de aardse

goede-ren hechten, maar bovenal het hemelse beminnen. Leer ons

in deze levenstijd, temidden van de dingen die voorbij gaan,

ons richten op dat wat blijven zal. Door onze Heer Jezus Christus,

uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en

regeert in de eeu- wen der eeu- wen. A - men.

Gebed van de dag van zondag na Pinksteren 20
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Tonus dominicalis

De Heer zij met u. En met uw geest. Laat ons bid- den.

Geef dat wij ons, Heer onze God, niet al te zeer aan de aardse

goede-ren hechten, maar bovenal het hemelse beminnen. Leer ons

in deze levenstijd, temidden van de dingen die voorbij gaan,

ons richten op dat wat blijven zal. Door onze Heer Jezus Christus,

uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en

re ingeert eeu-de wen eeu-der A -wen. men.
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Tonus solemnis

De Heer zij met u. En met uw geest. Laat ons bid den.

Geef dat wij ons, Heer onze God, niet al te zeer aan de aardse

goede-ren hechten, maar bovenal het hemelse beminnen. Leer ons

in deze levenstijd, temidden van de dingen die voorbij gaan,

ons richten op dat wat blijven zal. Door onze Heer Jezus Christus,

uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en

regeert in de eeu- wen der eeu- wen. A - men.
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Met twee reciteertonen

De Heer zij met u. En met uw geest. Laat ons bid- den.

Geef dat wij ons, Heer onze God, niet al te zeer aan de aardse

goede-ren hechten, maar bovenal het hemelse beminnen. Leer ons

in deze levenstijd, temidden van de dingen die voorbij gaan,

ons richten op dat wat blijven zal. Door onze Heer Jezus Christus,

uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en

re- geert in de eeu- wen der eeu- wen. A - men.
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De eerste schriftlezing

Le-zing uit het boek Ex- o- dus. De Egyptena-ren, al de paarden

en wagens van Fa-ra- o, zijn denvolgterachmacht,gerle-zijnentersrui-

de Isra- e-lie- ten en haalden hen in, terwijl zij ge-le-gerd wa-ren bij

Pi- Hachi-rót, te- verogen al-Ba- ge-bijdernaora-Fa-Toenfon.Se-

komen was, sloegen tenlie-e-ra-Isde renna-tegypEdezie,enop,genohun

rukten achter hen aan. Toen werden de Isra- e-lie-ten zeer bevreesd en schreeuw-

den tot de Heer, en zij zeiden tot zes:Mo renwa- er soms geen invengra

Egypte, dat gij ons hebt tijn?woesdeinvensterteommennogemee

Wat hebt gij ons aangedaan door ons gypEuit den?lei-tete Hebben wij u
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dit al niet ge-zegd in Egypte: laat ons met enrust, tenla te-gypEdewij

na-ren dienen. Want nendierenna-tegypEdeterbe-nenkunwij

dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zei tot het volk: Vreest niet, houdt stand,

dan zult gij de verlossing van de Heer zien, die Hij u heden be-reiden zal;

want de Egyptena-ren die gij heden gezien hebt, zult nimgij mermeer zien.

De Heer zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
Exodus 14, 9-14

Eerste zondag van Pasen in jaar A
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De tweede schriftlezing

Le-zing uit de brief van Ja- kobus. Zusters en broeders, moet iemand

onder u lij-den? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een

lofzang zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de kerk

bij zich roepen, dat zij over hem bidden en hem zalven met olie in de

naam van de Heer. En het ge-bed van het ge-loof zal de zie-ke behouden

en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem

vergiffe-nis geschonken worden. Be-lijdt elkander dan uw zonden en bidt

voor elkander, opdat gij gene-zing vindt. Het krachtda-dig ge-bed van een

recht- vaar- di- ge ver- mag veel.
Jakobus 5, 13-16

Witte Donderdag, bij de zegening van de heilige oliën
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De evangelielezing

De Heer zij met u. En van-elighei-hetuitzingLe-geest.uwmet

ge- lie vol- gens Mat- te- us. U, Heer, zij glo- rie.

In die dagen zei Jezus tot zijn disci-pe-len: als iemand mij wil vol- gen,

dan verloochene hij zich zijnmenezelf, mij.gevolenzichopkruis

Want wie zijn venle- zen,lie-verhetzaldieden,houbelenwil-zal

maar wie zijn le-ven om mijnentwil verlo-ren heeft, die zal het vinden.

Wat toch zal het de mens maarwint,reldwe-lehe-dehijalsten,ba-

schade lijdt aan zijn le-ven, of wat zal een mens in ruil voor zijn le-ven

ge-ven? Want de Zoon des mensen inzal derVazijnvanheidlijkheerde
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komen met zijn enge-len, en dan zijnnaardengelverderieeenhijzal

da- den. Zo spreekt de Heer. Lof zij u, Chris- tus!
Matteüs 16, 24-26

HH. Bonifatius, bisschop van Mainz en zijn metgezellen, martelaren
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Het slotgebed van de voorbeden en vredegroet

God, die blijkens de kracht die in ons werkt

bij machte zijt meer dan overvloedig te doen

boven al wat wij vra gen of denken, U zij de

heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, tot in

alle geslachten en in de eeuwen der eeuwen.

De gemeente antwoordt:

A  - men.

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en dachge ten zusJeinrenwa-be
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Chris- tus, on- ze Heer.

De gemeente antwoordt:

A  - men.

of:

De vrede van de Heer zij met u te allen tij- de.

De gemeente antwoordt:

En met uw geest.

De diaken zingt:

Geeft el- kaar de vre- de.
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De inleidende dialoog van het eucharistisch gebed

Tonus dominicalis en tonus solemnior

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Op- waarts de har- ten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

Hij is on- ze dankbaarheid waardig.



 21

Tonus ferialis

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Op- waarts de har- ten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waar- dig.
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De prefaties

Prefatie 1 Advent

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, wiens komst wij

met vreugde verwachten, want hij is de vervulling van uw be-loften,

door hem mogen ook wij voor uw Aanschijn verheerlijkt worden,

als hij vol luister komt ten oordeel, hij die kwam zonder aanzien om ons

te verlossen. En hier-om zingen wij met al uw enge-len en allen die staan

voor uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:
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Prefatie 1 Advent

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, wiens komst wij

met vreugde verwachten, want hij is de vervulling van uw be-loften,

door hem mogen ook wij voor uw Aanschijn verheerlijkt worden,

als hij vol luister komt ten oordeel, hij die kwam zonder aanzien om ons

te verlossen. En hier-om zingen wij met al uw enge-len en allen die staan

voor uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:
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Prefatie 2 Kersttijd

Tonus solemnior

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heil lige

Va- der, machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer,

want in het geheimenis van zijn geboorte hebt Gij voor alle mensen

uw licht doen opgaan, opdat zij in dat licht U zouden kennen en aan

uw eeuwige liefde deel-achtig worden. En hier- om zingen wij met de

enge-len en aarts- enge-len, met de machten en krachten en allen die staan

voor uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:
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Prefatie 2 Kersttijd

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want in het

geheimenis van zijn geboorte hebt Gij voor alle mensen uw licht doen

opgaan, opdat zij in dat licht U zouden kennen en aan uw eeuwige

liefde deelachtig worden. En hier-om zingen wij met de enge-len en aarts-

enge-len, met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon

de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 2 Kersttijd

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want in het

geheimenis van zijn geboorte hebt Gij voor alle mensen uw licht doen

opgaan, opdat zij in dat licht U zouden kennen en aan uw eeuwige

liefde deelachtig worden. En hier-om zingen wij met de enge-len en aarts-

enge-len, met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon

de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeg- gend:
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Prefatie 3 Epifanie

Tonus solemnior

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heil-lige

Va- der, machtige God der eeuwen, die heden het geheimenis van

onze redding ge-openbaard hebt in Chris-tus, het licht voor alle

vol-ken. In ons sterfe-lijk lichaam toont hij zich aan deze we-reld;

door de glans van zijn onsterflijkheid wil hij ook ons vernieuwen

en tot le- ven brengen. En hier- om zingen wij met de enge-len

en aartsenge-len, met de machten en krachten en allen die staan

voor uw troon de lof van uw heer- lijk- heid, zon- der ein- de zeg- gend:
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Prefatie 3 Epifanie

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, die heden het geheimenis van onze redding

ge-openbaard hebt in Chris-tus, het licht voor alle volken. In ons

sterfe-lijk lichaam toont hij zich aan deze we-reld; door de glans van zijn

onsterflijkheid wil hij ook ons vernieuwen en tot le-ven brengen.

En hier-om zingen wij met de enge-len en aartsenge-len, met de machten

en krachten en allen die staan voor uw troon de lof van uw heerlijkheid,

zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 3 Epifanie

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, die heden het geheimenis van onze redding

ge-openbaard hebt in Christus, het licht voor alle volken. In ons

sterfe-lijk lichaam toont hij zich aan deze we-reld; door de glans van zijn

onsterflijkheid wil hij ook ons vernieuwen en tot leven brengen.

En hier-om zingen wij met de enge-len en aartsenge-len, met de

machten en krach- ten en allen die staan voor uw troon de lof van uw

heerlijkheid, zonder ein- de zeg-  gend:
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Prefatie 4 Doop van de Heer

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, die zich in het

wa-ter van de Jordaan door Johannes heeft la-ten dopen en zo alle

ge-rechtigheid vervuld heeft, om als uw Gezalfde het geheimenis van

onze verlossing te o-penba-ren. En hier-om zingen wij met de enge-len

en aarts- enge-len, met de machten en krachten en allen die staan voor

uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 4 Doop van de Heer

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeu- wen, door Christus, onze Heer, die zich in het

wa-ter van de Jordaan door Johannes heeft la-ten dopen en zo alle

ge-rechtigheid vervuld heeft, om als uw Gezalfde het geheimenis van

onze verlossing te openba-ren. En hier-om zingen wij met de enge-len

en aarts- en- ge- len, met de machten en krachten en allen die staan

voor uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeg- gend:
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Prefatie 5 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, die ons wegvoert

uit de slavernij van dood en zonde en ons roept om U met hart en

ziel te dienen, opdat wij voor U worden tot een volk, uitverko-ren en

geheiligd. Daarom aanbidden wij U op aarde in het gezelschap van de

enge-len in de hemel; zij loven eenstemmig uw ma-jesteit en zingen

U toe vol vreugde:
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Prefatie 5 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeu- wen, door Christus, onze Heer, die ons wegvoert

uit de slavernij van dood en zonde en ons roept om U met hart en

ziel te dienen, opdat wij voor U worden tot een volk, uitverko-ren en

geheiligd. Daarom aanbidden wij U op aarde in het gezelschap van de

enge-len in de hemel; zij loven eenstemmig uw ma-jesteit en zingen

U toe vol vreug- de:
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Prefatie 6 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want hij heeft

onze zwakheid weggenomen en onze ziekten gedragen; bij hem

vindt heel de we-reld redding, bij hem is verrijzenis en eeu- wig

leven. Daarom loven en aanbidden wij U te zamen met de

ko-ren der enge-len die in eeuwigheid staan voor uw troon

in diepe eerbied be- lij- dend:
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Prefatie 6 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeu- wen, door Christus, onze Heer, want hij heeft

onze zwakheid weggenomen en onze ziekten gedragen; bij hem

vindt heel de we-reld redding, bij hem is verrijzenis en eeuwig

leven. Daarom loven en aanbidden wij U te zamen met de

ko-ren der enge-len, die in eeuwigheid staan voor uw troon,

in diepe eerbied be- lij- dend:
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Prefatie 7a Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij kunt in deze tijd van veertig dagen

de zonde doen sterven in ons hart. Gij, God,wilt U tot ons ke-ren

en ons doen herleven. Gij geeft ons uw vrede in Christus, onze Heer,

door wie de heme-len en de krachten der heme-len en de za-lige

se-ra- fijnen eenstemmig van U spreken. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt onze hul- de,

als voor uw troon uw gro-te Naam be- le- den wordt.
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Prefatie 7b Veertigdagentijd

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij kunt in deze tijd van genade

de zonde doen sterven in ons hart. Gij, God,wilt U tot ons ke-ren

en ons doen herleven. Gij geeft ons uw vrede in Christus, onze Heer,

door wie de heme-len en de krachten der heme-len en de za-lige

se-ra- fijnen eenstemmig van U spreken. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt onze hul- de,

als voor uw troon uw gro-te Naam be- le- den wordt.
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Prefatie 7b Veertigdagentijd

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij kunt in deze tijd van genade

de zonde doen sterven in ons hart. Gij, God,wilt U tot ons ke-ren

en ons doen herleven. Gij geeft ons uw vrede in Christus, onze Heer,

door wie de heme-len en de krachten der heme-len en de za-lige

se-ra-fijnen eenstemmig van U spreken. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt onze hul- de,

als voor uw troon uw gro-te Naam be- le- den wordt.
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Prefatie 8 Gedaanteverandering van de Heer

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, die eer en luister

van U heeft ontvangen, voordat hij te Je-ruza-lem zijn uittocht zou vol-

brengen, waar hij moest lijden en sterven om in heerlijkheid te verrijzen.

Daarom aanbidden wij U op aarde met de aartsvaders en de pro-fe-ten

in het gezelschap van de enge-len in de heme-len; zij roemen uw

ma-jes- teit zo-lang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:
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Prefatie 8 Gedaanteverandering van de Heer

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, die eer en luister

van U heeft ontvangen, voordat hij te Je-ruza-lem zijn uittocht zou vol-

brengen, waar hij moest lijden en sterven om in heerlijkheid te verrijzen.

Daarom aanbidden wij U op aarde met de aartsvaders en de pro-fe-ten

in het gezelschap van de enge-len in de heme-len; zij roemen uw

ma-jes- teit zo-lang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:
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Prefatie 9 Goede Week

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer. Hij die onze

schulden gedragen heeft, hij heeft zichzelf vernederd, onderdanig is hij

geworden tot de dood, ja, tot de dood des krui-ses, opdat wij met U

verzoend, uw liefde zouden ondervinden en vervuld worden met een

za- lig hopen. Het zij verre dan van ons in iets anders te roemen

dan in het kruis van onze Heer Jezus Chris tus, door wie U de enge-len

loven, U aanbidden de hemelse machten. Laat nu ook onze stemmen
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klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt

onze hulde, als voor uw troon uw gro-te Naam be-leden wordt:

Prefatie 9 Goede Week

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door zeondieHijHeer,zeontus,Chris

schulden gedragen heeft, hij heeft zichzelf vernederd, onder is hijnigda

geworden tot de dood, ja, tot doodde des Umetwijdatopses,krui-

verzoend, uw liefde zouden ondervinden en vervuld worden met een

za-lig hopen. Het zij rever dan menroetedersanietsinonsvan
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dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie U de enge-len

loven, U aanbidden de hemelse machten. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij wordthoordgeookdatopU,kensme

onze hulde, als voor uw troon uw gro-te Naam be-le- den wordt:

Prefatie 10 Zegening van de heilige oliën

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, die, ons mense-lijk

begrijpen ver te boven, zijn eeuwige godheid met de mense-lijke natuur

heeft ver-enigd, om zo het gevallen mensdom in zijn staat van het begin
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te herstellen. Door hem zijn wij voor U een volk van koningen en priesters,

wanneer wij met het teken van het kruis voorzien, voor U staan als

een scha-re die niemand tellen kan. Met alle hemelse machten, de

che-rubim en de se-ra-fim, met allen die staan voor uw troon,

loven wij U zo-lang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:

Prefatie 10 Zegening van de heilige oliën

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, die, ons mense-

lijk begrijpen ver te boven, zijn eeuwige godheid met de mense-lijke
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natuur heeft ver-enigd, om zo het gevallen mensdom in zijn staat van

het begin te herstellen. Door hem zijn wij voor U een volk van koningen

en priesters, wanneer wij met het teken van het kruis voorzien, voor U

staan als een scha-re die niemand tellen kan. Met alle hemelse machten,

de che-rubim en de se-ra-fim, met allen die staan voor uw troon

lo- ven wij U zo-lang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:

Prefatie 11a Paaswake

Tonus solemnior

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een

voor recht, een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven,
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maar vooral in deze nacht van vreugde, nu Chris-tus, ons Paaslam

geslacht is. Want hij is het, die voor ons is geworden het wa-re Lam dat

wegneemt de zonden der we-reld, dat door zijn sterven de dood heeft

vernie-tigd en door zijn ver rij-zen ons le-ven hersteld heeft. Daarom

heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le aardrijk is ver vuld van

vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len in de hemel, de machten

en krachten, die U opge-togen prijzen en met een lof-zang die geen

ein- de neemt uw gro- te Naam be- lij- den:
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Prefatie 11a Paaswake

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een

voorrecht, een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven,

maar vooral in deze nacht van vreugde, nu Chris-tus, ons  Paaslam

geslacht is. Want hij is het, die voor ons is geworden het wa-re Lam,

dat wegneemt de zonden der we-reld, dat door zijn sterven de dood

heeft vernie-tigd en door zijn verrijzen ons le-ven hersteld heeft.

Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le aardrijk is vervuld

van vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len in de hemel, de machten
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en krachten, die U opge-togen prijzen en met een lofzang die geen

einde neemt uw gro- te Naam be- lij- den:

Prefatie 11b Paasdag

Tonus solemnior

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een

voor recht, een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven,

maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt, nu Chris-tus, ons Paaslam

geslacht is. Want hij is het, die voor ons is geworden het wa-re Lam dat

wegneemt de zonden der we-reld, dat door zijn sterven de dood heeft

vernie-tigd en door zijn ver rij-zen ons le- ven hersteld heeft. Daar- om
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heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le aardrijk is vervuld van

vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len in de hemel, de machten

en krachten, die U opge-togen prijzen en met een lof-zang die geen

ein- de neemt uw gro- te Naam be- lij- den:

Prefatie 11b Paasdag

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een

voorrecht, een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven,

maar vooral op deze dag die Gij ge maakt hebt, nu Chris-tus, ons  Paaslam

geslacht is. Want hij is het, die voor ons is geworden het wa-re Lam,



50

dat wegneemt de zonden der we-reld, dat door zijn sterven de dood

heeft vernie-tigd en door zijn verrijzen ons le-ven hersteld heeft.

Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le aardrijk is vervuld

van vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len in de hemel, de machten

en krachten, die U opge-togen prijzen en met een lofzang die geen

einde neemt uw gro- te Naam be- lij- den:

Prefatie 11c Paastijd

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een

voorrecht, een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven,
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maar vooral in deze tijd van vreugde, nu Chris-tus, ons  Paaslam

geslacht is. Want hij is het, die voor ons is geworden het wa-re Lam,

dat wegneemt de zonden der we-reld, dat door zijn sterven de dood

heeft vernie-tigd en door zijn verrijzen ons le-ven hersteld heeft.

Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le aardrijk is vervuld

van vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len in de hemel, de machten

en krachten, die U opge-togen prijzen en met een lofzang die geen

einde neemt uw gro- te Naam be- lij- den:
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Prefatie 11c Paastijd

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een voorrecht,

een heilzame plicht; altijd en over-al zijt Gij te loven, maar vooral in

deze tijd van vreugde, nu Christus, ons Paaslam geslacht is. Want hij is

het, die voor ons is geworden het wa-re Lam, dat wegneemt de zonden der

we-reld, dat door zijn sterven de dood heeft vernie-tigd en door zijn verrijzen

ons leven hersteld heeft. Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehe-le

aardrijk is ver vuld van vreugde. Daarin de-len ook de enge-len in de

hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen en met een

lofzang die geen einde neemt uw gro-te Naam be-lijden:
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Prefatie 12 Hemelvaart van de Heer

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeu- wen, door Chris- tus, on- ze Heer, want hij is

verrezen en aan zijn dis- ci- pe- len ver- sche- nen, hij is opgestegen

boven alle heme-len om ons doen de-len in de heerlijkheid die hij van

U, zijn Vader heeft ontvangen. Daarom heerst allerwegen blijdschap,

het gehe-le aardrijk is ver vuld van vreugde. Daarin de-len ook de enge-len

in de hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen

en met een lof- zang die geen einde neemt uw gro-te Naam be lijden:
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Prefatie 12 Hemelvaart van de Heer

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want hij is

verrezen en aan zijn dis- ci- pe- len ver- schenen, hij is opgestegen

boven alle heme-len om ons doen de-len in de heerlijkheid die hij van

U, zijn Vader heeft ontvan gen. Daarom heerst allerwegen blijdschap,

het gehe-le aardrijk is ver vuld van vreugde. Daarin de-len ook de enge-len

in de hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen

en met een lof- zang die geen einde neemt uw gro-te Naam be-lij- den:
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Prefatie 13 Pinksteren

Tonus solemnior

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heil-lige

Va- der, machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want hij

is opgeva-ren boven alle heme-len en ze-telt aan uw rechterhand; vandaar

heeft hij op deze dag de Trooster gezonden over hen die Gij als uw kin-

de-ren hebt aangeno-men. Daarom heerst allerwegen blijdschap, het

gehe-le aardrijk is ver vuld van vreugde. Daar- in de-len ook de enge-len

in de hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen en met een

lof-zang die geen ein- de neemt uw gro- te Naam be- lij- den:
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Prefatie 13 Pinksteren

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeu- wen, door Chris- tus, on- ze Heer, want hij is

opgeva-ren boven alle heme-len en ze-telt aan uw rechterhand; vandaar

heeft hij op deze dag de Trooster gezonden over hen die Gij als uw

kin- de- ren hebt aangenomen. Daarom heerst allerwegen blijdschap,

het gehe-le aardrijk is ver vuld van vreugde. Daarin de-len ook de enge-len

in de hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen en met een

lof- zang die geen einde neemt uw gro-te Naam be lijden:
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Prefatie 13 Pinksteren

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want hij is

opgeva-ren boven alle heme-len en ze-telt aan uw rechterhand; vandaar

heeft hij op deze dag de Trooster gezonden over hen die Gij als

uw kin- de- ren hebt aangenomen. Daarom heerst allerwegen blijdschap,

het gehe-le aardrijk is ver vuld van vreugde. Daarin de-len ook de

enge-len in de hemel, de machten en krachten, die U opge-togen prijzen

en met een lof- zang die geen einde neemt uw gro-te Naam be-lij- den:
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Prefatie 14 H. Sacramentsdag

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeu- wen, door Chris- tus, on- ze Heer, want hij is

is de hogepriester in eeuwigheid, eenzichdie voorferofalsmaal

ons heeft opgedragen, opdat hij door zijn lichaam en het bloed,

waarmee hij ons heeft genliheiendenvoezouonskocht,gevrij

tot eeuwig leven. En omhier- genzin aarts-enlenge-endemetwij

enge-len, met de mach enten voorstaandielenalentenkrach

uw troon de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:
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Prefatie 15 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij hebt aan uw ge-lovigen de

heilige Geest gegeven, om in hun zwakheid uw kracht te open-

ba-ren. Ook ons geeft Gij deel aan uw eeu- wi- ge lief- de in Christus,

onze Heer. En hier-om zingen wij met de enge-len en aartsenge-len,

met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon

de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:



60

Prefatie 15 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeu- wen, want uwhebtGij degenviloge-

heilige Geest gegeven om in uw zwakheid uw kracht te open-

ba- ren. Ook ons geeft Gij deel aan uw eeuwi- ge liefde in Christus,

onze Heer. En hier-om zingen wij met de enge-len en aarts- en- ge-len,

met de machten en krachten lenalen staandie troonuwvoor

de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeg- gend:
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Prefatie 16 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want door

zijn bloed en door de kracht van uw hebtGeestgelihei uwons,Gij

kinde-ren, die van U renwa- veemdver door Ubijdezonde

te-ruggebracht en ver-enigd tot één uwvanchaamlihettotvolk,

Gezalfde, tot de tempel van uw Geest, tot uw kerk in deze we-reld.

Daarom loven wij U om uw macht en uw wijsheid, te zamen met de

ko-ren van enge-len, die in eeuwigheid uw gro- te Naam be- lij- den:
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Prefatie 16 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank ontte vangen, Heer, hei- der,Va-geli-

mach- tige God der eeuwen, door doorwantHeer,zeontus,Chris

zijn bloed en door de kracht uwvan uwons,GijhebtGeestgelihei

kinde-ren, die van U renwa- ver- vreemd Ubijdezondedoor

te- rug- ge- bracht en ver- e- nigd  tot één volk, tot chaamlihet uwvan

Gezalfde, tot de tempelvan uw Geest, uwtot reld.we-zedeinkerk

Daar om loven wij U om uw macht en uw wijsheid, te zamen met de

ko-ren van enge-len, die in eeuwig uwheid tegro- Naam - den:lijbe-
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Prefatie 17 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want door uw Woord hebt Gij de mens

gemaakt als beeld en ge-lijkenis van uw heerlijkheid. Heel uw

wonderba-re schepping hebt Gij hem in handen gegeven, in uw Naam

mag hij haar bewonen en bewa-ren en U prijzen om het werk

van uw handen, door Christus, onze Heer. Door hem loven U

alle enge-len en hemelse machten, met wie ook wij uw grootheid

e-ren als wij ons heeft.deeingeendiezanglofdeingenvoe
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Prefatie 17 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt onGij ze dank der,VageliheiHeer,gen,vanontte

machtige God der eeuwen, want door uw Woord hebt mensdeGij

gemaakt als beeld en uwHeelheid.lijkheeruwvanniskelijge-

wonderba-re schepping hebt Gij hem in handen uwinven,gege Naam

mag hij haar werkhetomzenprijUenrenwa-beennenwobe

van uw handen, door UvenlohemDoorHeer.zeontus,Chris

alle enge-len en hemelse ten,mac met ookwie heidgrootuwwij

e-ren als wij ons heeft.deeingeendiezanglofdeingenvoe



 65

Prefatie 18 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want aan hem

danken de kinde-ren van het licht hun geboorte tot eeu- wig leven,

door hem betreden zij die Gij uitkiest het rijk dat Gij in hem doet

komen. Daar- om loven en aan- bid- den wij U tezamen met de ko-ren

der enge-len, die in eeuwigheid staan voor uw troon, in die- pe

eer- bied be- lij- dend:
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Prefatie 18 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want aan hem

danken de kinde-ren van het licht hun geboorte tot eeuwig leven,

door hem betreden zij die Gij uitkiest het rijk dat Gij in hem doet

komen. Daar- om loven en aan- bid- den wij U tezamen met de ko-ren

der enge-len, die in eeuwigheid staan voor uw troon, in die- pe

eerbied be- lijdend:
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Prefatie 19 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door tus,Chris- onze doorHeer, wie

Gij de we-reld hebt ge nen,wobehaardielenalenpenscha

door wie Gij in uw goedheid ons maakt tot nieuwe schepse-len.

Daarom moet al wat staatbe U de,aaropenmelheinnendie

daarom prijzen uwalmigstemeenUvenloten,losverlealU

hei- li- gen. Laat ook ken,klin-weer-koorditindehulzeon

als voor uw troon uw gro- te Naam be- le- den wordt:
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Prefatie 19 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

mach- ti- ge God der eeuwen, door Christus, on- ze Heer, door wie

Gij de we-reld hebt ge schapen en allen die haar bewo- nen,

door wie Gij in uw goedheid ons maakt tot nieuwe schepse-len.

Daarom moet al wat bestaat U dienen in he mel en op aarde,

daarom prijzen U alle verlosten, loven U eenstemmig al uw

heili- gen. Laat ook onze hulde in dit koor weer- klin- ken, als voor

uw troon uw gro- te Naam be- leden wordt:
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Prefatie 20 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij leert ons door uw wet en uw

pro-fe-ten wat de weg is ten leven en de vreugd voor uw Aanschijn,

Gij laat ons uw Heer.zeontus,Chrisindenvinheidlijkheer

Daarom aanbidden wij U op aarde in het gezelschap van ende lenge-

in de hemel, die dag en nacht op-U gento-ge- derzon-zen,prij-

ein- de zeg- gend:
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Prefatie 20 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij leert ons door uw wet en uw

pro-fe-ten wat de weg is ten leven en de vreugd voor uw Aanschijn,

Gij laat ons uw heerlijkheid vinden in Christus, onze Heer.

Daarom aanbidden wij U op aarde in het gezelschap van ende lenge-

in de hemel, die dag en nacht U op- ge- to- gen prijzen, zon- der

einde zeg- gend:
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Prefatie 21 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen; Gij hebt in uw goedheid de we-reld geschapen

en ons mensen, van U vervreemd door de zonde, be- ge- na- digd in uw

barmhartig heid door Christus, onze Heer. Daarom loven U alle

enge-len, aanbidden U de machten van de hemel; met hen verheerlijken

wij U op aarde, als voor uw troon uw gro- te Naam be- le- den wordt:
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Prefatie 21 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen; Gij hebt in uw goedheid de we-reld geschapen

en ons mensen, van U vervreemd door de zonde, be- ge- na- digd in uw

barmhartig heid door Chris- tus, onze Heer. Daarom loven U alle

enge-len, aanbidden U de machten van de hemel; met hen verheerlijken

wij U op aarde, als voor uw troon uw gro- te Naam be- leden wordt:
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Prefatie 22 Gewone zondagen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, want hij zal

wederkomen met heerlijkheid, zo-als wij ge-loven, om recht te

doen aan hemel en aarde en ons voor eeuwig met U te doen leven

in uw koninkrijk, dat wij verwachten. Om de hoop, die Gij in ons

gewekt hebt, loven wij U op de aarde in het gezelschap van hen die

reeds uw Ge-laat aanschouwen en zonder eind uw heer- lijk- heid

be- zin- gen:
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Prefatie 22 Weekdagen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, want hij zal

wederkomen met heerlijkheid, zo-als wij ge-loven, om recht te

doen aan hemel en aarde en ons voor eeuwig met U te doen leven

in uw koninkrijk, dat wij verwachten. Om de hoop, die Gij in ons

gewekt hebt, loven wij U op de aarde in het gezelschap van hen die

reeds uw Ge-laat aanschouwen en zonder eind uw heer- lijk- heid

be- zin- gen:



 75

Prefatie 23 Apostelen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want der;hergewieeuzeon-zijtGij

Gij laat ons, uw volk, niet eenzaam ach maarter, uwhebt uwopkerk

aposte-len gegrondvest om haar kentevendblijeentotlenstelte

van uw Aan- we- zig- heid in Chris-tus, onze Heer. En hier-om

zingen wij met al uw gen,lihei met aartsde ten,fe-pro-deendersva

aposte-len en mar- indietenmachsemelhedemetren,la-te

eeuwigheid staan voor uw heid,lijkheeruwvanlofdetroon

zonder ein- de zeg- gend:



76

Prefatie 24 Geloofsverkondigers

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, want Gij hebt ons uit de nisterduis weg-

ge-roepen en tot uw volk verzameld, Gij zijt on- ze eeuwige herder;

Gij blijft uw kudde wei doorden omhier-EnHeer.zeontus,Chris-

zingen wij met al uw zijnloofgeinonsdielenalengen,lihei

voorgegaan, met de semelhe tenmach staanheidwigeeuindie

voor uw troon de lof van uw heerlijkheid, ein-derzon zeg-de gend:
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Prefatie 25 Ontslapen van de heilige Maagd Maria

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, die wij op deze dag eenpa-rig loven,

zegenen en ver-e-ren, want heden is de maagd a,ri-Ma- de moeder

van onze Verlosser, in uw heerlijk heid opge-nomen. isZij het beeld

van de vol-einding van alle aardse dingen, van de hoop onsdie

in leven houdt, de verwachting eenvan envensterligzalukge-

verrijzen met Christus, onze Heer. En omhier- genzin uwalmetwij

enge-len, met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon

de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 26 Ter ere van de heilige Maagd Maria

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt onGij ze dank der,VageliheiHeer,gen,vanontte

machtige God der eeuwen, die ven,lorigpa-eendagzedeopwij

zegenen en ver-e-ren, want voor heel de aarde volbracht Gij groot- se

daden. Gij hebt naar uw dienstgeringe- maagd haarenziengeom

hoog verheven tot moeder ser,losVerzeonenZoonuwvan

Jezus Christus, onze Heer. En hier-om zingen wij met al uw

enge-len, met de machten en krachten en allen die staan voor uw troon

de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 26 Ter ere van de heilige Maagd Maria

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, die wij op deze dag eenpa-rig loven,

zegenen en ver-e-ren, want voor heel de aarde volbracht Gij groot- se

daden. Gij hebt naar uw dienstgeringe- maagd haarenziengeom

hoog verheven tot moeder van uw Zoon zusJeser,losVerzeonen

Christus, onze Heer. En omhier- genzin len,ge-enuwalmetwij

met de machten en troonuwvoorstaandielenalentenkrach

de lof van uw heerlijkheid, zonder ein- de zeg- gend:
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Prefatie 27 Het heilig Kruis

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen. Het kruis waaraan de Verlosser der we-reld

heeft gehangen hebt Gij tot een teken gesteld van onze verlossing:

het kruis waaraan hij eenmaal is gestorven werd voor altijd ons de

boom des levens. Door zijn kruis heeft hij de machten van het kwaad

voorgoed gebonden en door zijn sterven de dood vernie-tigd. Aan het

kruis ontvouwt zich de kracht van zijn godheid, daar begint het

oordeel over de we-reld, de heerschappij van hem die is gekrui-sigd:

Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland, door wie U de enge-len
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loven en eenstemmig van U spreken. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt onze hulde,

als voor uw troon uw gro-te Naam be- le- den wordt.

Prefatie 27 Het heilig Kruis

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen. Het kruis waaraan de Verlosser der we-reld

heeft gehangen hebt Gij tot een teken gesteld van onze verlossing:

het kruis waaraan hij eenmaal is gestorven werd voor altijd ons de

boom des levens. Door zijn kruis heeft hij de machten van het kwaad
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voorgoed gebonden en door zijn sterven de dood ver- nie- tigd. Aan het

kruis ontvouwt zich de kracht van zijn godheid, daar begint het

oordeel over de we-reld, de heerschappij van hem die is gekrui-sigd:

Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland, door wie U de enge-len

loven en eenstemmig van U spreken. Laat nu ook onze stemmen

klinken in dit koor, wij smeken U, opdat ook gehoord wordt onze hulde,

als voor uw troon uw gro-te Naam be- le- den wordt.
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Prefatie 28 De  heilige engelen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeu- wen, door Chris- tus, on- ze Heer. Wanneer wij

uw enge-len e-ren, brengen wij aan uw ma-jesteit hulde, want in hen

openbaart Gij, hoe verheven Gij zijt, die ze-telt op de che-rubim

en door een menigte van enge-len wordt gediend en aangebeden.

In hun gezelschap loven wij U, als met een lof- zang die geen

einde neemt uw gro- te Naam be- le- den wordt:
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Prefatie 28 De  heilige engelen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeuwen, door Chris- tus, onze Heer. Wanneer wij

uw enge-len e-ren, brengen wij aan uw ma-jesteit hulde, want in hen

openbaart Gij, hoe verheven Gij zijt, die ze-telt op de che-rubim

en door een menigte van enge-len wordt gediend en aangebeden.

In hun gezelschap loven wij U, als met een lof- zang die geen

einde neemt uw gro- te Naam be-leden wordt:
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Prefatie 29 Allerheiligen

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, hei- li- ge Va- der,

mach- tige God der eeu- wen, door Chris- tus, on- ze Heer, want Gij hebt

ons dit feest ge-geven van de eeuwige stad, waar Gij uw woning hebt,

het hemels Je- ru- za- lem, on- ze moeder. Daar- heen trekken wij als

pelgrims voort, om door het ge loof ge-leid, eenmaal te de-len in de

vreugde van alle heiligen rondom uw troon, die U met de enge-len

prijzen en met een lofzang die geen einde neemt uw gro-te Naam be-lijden:
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Prefatie 30 Verjaardag van kerkwijding

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer, die ons in

dit huis, aan uw ma-jesteit toegewijd, als tempels van uw heilige Geest

gesteld heeft op aarde, opdat wij als levende stenen van de tem- pel

van uw heerlijkheid zullen worden gesteld in uw koninkrijk.

En hier-om zingen wij met de enge-len en aarts- enge-len, met de

tronen en heerschappij-en en allen die staan voor uw troon de lof van

uw heerlijkheid, zon- der ein- de zeg- gend:
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Prefatie 31 Eucharistisch gebed 2

Tonus dominicalis

Ja, van harte brengen wij U steeds weer onze dank, Heer, heilige

Vader, almachtige, eeuwige God, die waardig zijt de heerlijkheid,

glorie en macht te ont vangen. Want hemel en aarde en al wat er is,

zichtbaar en onzichtbaar, hebt Gij door uw Woord geschapen.

Als kroon op uw schepping hebt Gij de mens naar uw ge-lijkenis

gemaakt en hem wonderbaar deel aan uw grootheid gegeven.

U danken wij, dat uw goedertie-renheid over ons is bij dag en bij nacht

en dat Gij met ons wilt zijn op al onze wegen. Gezegend zijt Gij

om alles wat Gij ons in uw gro-te barmhartigheid gedaan hebt;
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van geslacht tot geslachte reikt uw ontferming. Gij hebt in onze

aartsvader Abraham de be-lofte van uw heil geschonken, Gij hebt U

ontfermd over Isra- el uw dienstknecht. In uw pro-fe-ten heb Gij

tot ons gesproken; Gij hebt uw volk bezocht en zijn verlossing

aangezegd. En uw be-lofte vervullend zond Gij ons uw geliefde Zoon,

Jezus de Christus, onze Verlosser en Heiland. Door hem verheerlijken

en loven wij U met al uw hemelse krachten en met al uw uit- ver-

ko-renen, die rondom uw troon staan, in diepe eerbied be-lijdend:
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Prefatie 31 Eucharistisch gebed 2

Tonus ferialis

Ja, van harte brengen wij U steeds weer onze dank, Heer, heilige

Vader, almachtige, eeuwige God, die waardig zijt de heerlijkheid,

glorie en macht te ont vangen. Want hemel en aarde en al wat er is,

zichtbaar en onzichtbaar, hebt Gij door uw Woord geschapen.

Als kroon op uw schepping hebt Gij de mens naar uw ge-lijkenis

gemaakt en hem wonderbaar deel aan uw grootheid ge- ge- ven.

U danken wij, dat uw goedertie-renheid over ons is bij dag en bij nacht

en dat Gij met ons wilt zijn op al onze wegen. Gezegend zijt Gij

om alles wat Gij ons in uw gro-te barmhartigheid gedaan hebt;
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van geslacht tot geslachte reikt uw ontferming. Gij hebt in onze

aartsvader Abraham de be-lofte van uw heil geschonken, Gij hebt U

ontfermd over Isra- el, uw dienstknecht. In uw pro-fe-ten heb Gij

tot ons gesproken; Gij hebt uw volk bezocht en zijn verlossing aan-

gezegd. En uw be-lofte vervullend zond Gij ons uw geliefde Zoon,

Jezus de Christus, onze Verlosser en Heiland. Door hem verheerlijken

en loven wij U met al uw hemelse krachten en met al uw uit- ver-

ko-renen, die rondom uw troon staan, in diepe eerbied be-lijdend:
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Prefatie 31 Eucharistisch gebed 2

Zetting van Ton de Nooy

Ja, van harte brengen wij U steeds weer onze dank, Heer, heilige

Vader, almachtige, eeuwige God, die waardig zijt de heerlijkheid,

glorie en macht te ont vangen. Want hemel en aarde en al wat er is,

zichtbaar en onzichtbaar, hebt Gij door uw Woord geschapen.

Als kroon op uw schepping hebt Gij de mens naar uw ge-lijkenis

gemaakt en hem wonderbaar deel aan uw grootheid ge- ge- ven.

U danken wij, dat uw goedertie-renheid over ons is bij dag en bij nacht

en dat Gij met ons wilt zijn op al onze wegen. Gezegend zijt Gij

om alles wat Gij ons in uw gro-te barmhartigheid gedaan hebt;
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van geslacht tot geslacht reikt uw ontferming. Gij hebt in onze

aartsvader Abraham de be-lofte van uw heil geschonken, Gij hebt U

ontfermd over Isra- el, uw dienstknecht. In uw pro-fe-ten heb Gij

tot ons gesproken; Gij hebt uw volk bezocht en zijn verlossing aan-

gezegd. En uw be-lofte vervullend zond Gij ons uw geliefde Zoon,

Jezus de Christus, onze Verlosser en Heiland. Door hem verheerlijken

en loven wij U met al uw hemelse krachten en met al uw uit- ver-

ko-renen, die rondom uw troon staan, in diepe eerbied be-lijdend:
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Prefatie 32 Eucharistisch gebed 5

Tonus dominicalis

Waardig is het dat ieders mond U verheerlijkt, dat elke tong U

be-lijdt en dankt, U hulde brengt en uw Naam aanbidt, Vader, Zoon

en heilige Geest. Uit liefde hebt Gij alles geschapen, de we-reld

en wie haar bewonen, door uw ontferming hebt Gij de mensen verlost

en gro-te goedertie-renheid aan sterve-lingen bewezen. Uw ma-jesteit,

Heer, e-ren dui-zend maal dui-zend machten en tiendui-zend maal tien-

dui-zend enge-len, de legerscha-ren in de heme-len, uw diena-ren,

die vuur zijn en geest. Met de che-rubijnen en de za-lige se-ra- fijnen

verheerlijken zij uw Naam; zij zingen en loven U, nimmer zwijgend,
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zij roe- pen tot el- kaar en zeg- gen:

Prefatie 32 Eucharistisch gebed 5

Tonus ferialis

Waardig is het dat ieders mond U verheerlijkt, dat elke tong U

be-lijdt en dankt, U hulde brengt en uw Naam aanbidt, Vader, Zoon

en heilige Geest. Uit liefde hebt Gij alles geschapen, de we-reld

en wie haar bewonen, door uw ontferming hebt Gij de mensen verlost

en gro-te goedertie-renheid aan sterve-lingen bewezen. Uw ma-jesteit,

Heer, e-ren dui-zend maal dui-zend machten en tiendui-zend maal tien-

dui-zend enge-len, de legerscha-ren in de heme-len, uw diena-ren,
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die vuur zijn en geest. Met de che-rubijnen en de za-lige se-ra-fijnen

verheerlijken zij uw Naam; zij zingen en loven U, nimner zwijgend,

zij roepen tot elkaar en zeg- gen:

Prefatie 33 Eucharistisch gebed 10

Tonus ferialis

Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, dat wij U mogen

noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt,

dat deze we-reld U ter harte gaat. Ge-roepen hebt Gij en onze

doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, uw licht

heeft ons de ogen ge-opend, Gij hebt ons ten goede gekeerd
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en ons tot leven gewekt. Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat;

wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt. Onrustig

is ons hart, tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus, onze Heer.

Met allen die ons in ge-loof zijn voorgegaan huldigen wij uw Naam,

Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde en aan-

bidden U met de woorden:
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Prefatie 34 Eucharistie bij een huwelijksinzegening

Tonus dominicalis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader,

machtige God der eeuwen, door Chris-tus, onze Heer. Door zijn dood

en verrijzen hebt Gij met uw volk een nieuw verbond geslo-ten,

Gij geeft ons deel aan uw godde-lijk wezen; dank zij de overvloed van

uw genade zijt Gij een bron van lief- de onder ons, mensen. Daarom

loven en aanbidden wij U, met alle machten en krach- ten in de

he- mel, die ein- de-loos uw gro- te Naam be-lij- den:
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Prefatie 35 Eucharistie voor overledenen

Tonus ferialis

Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, mach-

tige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, in wie Gij ons de hoop

op een ge-lukza-lig verrijzen verleend hebt, opdat onze natuur, die onder

haar sterflijkheid gebukt gaat, opge-richt wordt door het ge-loof aan de be-

lofte der toekomende onverganklijkheid. Voor wie ge-loven, Heer, wordt

toch dit leven verwisseld, niet uitgedoofd, en, na de ontbinding van dit

aardse woonhuis, in de hemel een eeuwige woning toebe-reid. En hier-

om zingen wij met de enge-len en alle he semel machten, eeudie wig

staan voor uw troon, de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:
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Twee prefaties in de Ambrosiaanse toonzetting

Inleidende dialoog

De Heer zij met u. En met uw geest.

Op- waarts de har- ten. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij on- ze dank aan de Heer, on- ze God.

Hij is on- ze dank- baar- heid waar- dig.

Prefatie 19 voor gewone zondagen

Ja, waardig zijt onGij ze dank der,VageliheiHeer,gen,vanontte

mach- ti- ge God eeuder wen, door tus,Chris on- doorHeer,ze wie

Gij de we-reld hebt ge- scha- pen en allen die haar bewo- nen,

door wie Gij in uw goed onsheid len.se-schepwenieutotmaakt
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Daarom moet al wat bestaat U dienen in hemel en op aarde,

daarom prijzen uwalmigstemeenUvenloten,losverlealU

heili- gen. Laat ook onze hulde in dit koor weer- klin- alsken, voor

uw troon uw gro- te Naam be- leden wordt:

Prefatie 33 van eucharistisch gebed 10

Wij danken U, dat eenGij God genmoUwijdatzijt,senmenvan

noemen onze God en onze Vader, dat onze toekomst in uw handen ligt,

dat deze we-reld U ter zeonenGijhebtpenroe-Ge-gaat.tehar

doofheid doorbroken, Gij zijt opgedaagd in onze sterdui uwnis, licht
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heeft ons de geno o-ge- keerdge-degoetenonshebtGijpend,

en ons tot leven gewekt. Geze- gend zijt Gij, de bron van al wat bestaat;

wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt tigrusOnmaakt.ge

is ons hart, tot wij in U geborgen zijn, met Jezus Christus, on- ze Heer.

Met allen die ons in ge-loof zijn voor gendihulgaange uwwij Naam,

Heer onze God. Gij, onze hoop, wij danken vreugvolU aan-ende

bidden U met de woor- den:
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De doxologieën van de eucharistische gebeden

Eucharistisch gebed 1

Tonus dominicalis

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon; door hem en

met hem en in hem is aan U, God, al- mach- geti-

Vader in de eenheid van de heilige Geest alle

eer en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen.

Tonus ferialis

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon; door hem en

met hem en in hem is aan U, God, al- mach- ti- ge

Vader in de eenheid van de gelihei lealGeest
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eer en heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen.

Eucharistisch gebed 2

Tonus dominicalis

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in wie U, al- mach- ti- ge Va- der

in de ge- meen- schap van de hei- li- ge Geest

alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

eer en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
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Tonus ferialis

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in wie U, al- mach- ti- ge Vader

in de ge- meen- schap van de hei- li- ge Geest

alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

nu en al- tijd en in de eeu- wen der eeu- wen.

Zetting van Ton de Nooy

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in derVageti-mach-al-U,wie

in de ge- meen- schap van Geestgeli-hei-de
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alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

nu en al- tijd en in eeu-de eeu-derwen wen.

Eucharistisch gebed 3

Tonus dominicalis

Door hem en met hem en in aanishem God,U,

al- mach- ti- ge Vader in de eenheid van de

heilige Geest alle eer en heerlijkheid door alle

eeuwen der eeuwen.
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Tonus ferialis

Door hem en met hem en in aanishem God,U,

al- mach- ti- ge Vader in de eenheid van de

heilige Geest alle eer en heerlijk doorheid leal

eeuwen der eeuwen.

Eucharistisch gebed 4

Tonus dominicalis

Door hem en met hem inen hem zal uw Naam

geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu
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en tot in eeuwig- heid.

Tonus ferialis

Door hem en met hem inen Naamuwzalhem

geprezen zijn, Heer onze God, al- mach- tige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu

en tot in eeu- wig- heid.

Eucharistisch gebed 5

Tonus dominicalis

Voor heel uw wonderba-re beschikking, voor alle

goeds aan ons bewezen, brengen wij U onze dank;
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wij verheerlijken U voor eeuwig in de kerk die Gij

hebt verlost door het kostbaar bloed van uw

Gezalfde, en brengen glorie, lof en eer aan uw

levende, heilige Naam, vandaag gendalealen

en in de eeuwen der eeuwen.

Tonus ferialis

Voor heel uw wonderba-re beschikking, voor alle

goeds aan ons bewezen, brengen wij U onze dank;

wij verheerlijken U voor eeuwig in de kerk die Gij
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hebt verlost door het kostbaar bloed uwvan

Gezalfde, en brengen glorie, lof en eer aan uw

levende, heilige Naam, vandaag en alle dagen

en in de eeu- wen der eeu- wen.
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Eucharistisch gebed 6

Tonus dominicalis

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, nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.

Tonus ferialis

Door hem en met hem en in hem zal uw Naam

geprezen zijn, Heer onze God, al- mach- ti- ge

Vader in de eenheid van de heilige Geest nu en
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altijd en in de eeu- wen der eeu- wen.

Eucharistisch gebed 7

Tonus dominicalis

Dan zal uw Naam geprezen zijn, God, almachtige

Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de

gemeenschap van de heilige Geest, vandaag en

alle dagen en in de eeu- wen der eeu- wen.

Tonus ferialis

Dan zal uw Naam geprezen zijn, God, almachtige

Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de
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gemeenschap van de heilige Geest vandaag en

alle dagen en in de eeu- wen der eeu- wen.

Eucharistisch gebed 8

Tonus dominicalis

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in wie U, al- mach- ti- ge Va- der

in de ge- meen- schap van de hei- li- ge Geest

alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

eer en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
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Tonus ferialis

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in wie U, al- mach- ti- ge Vader

in de ge- meen- schap van de hei- li- ge Geest

alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

nu en al- tijd en in de eeu- wen der eeu- wen.

Zetting van Ton de Nooy

Door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus de Christus,

met wie en in derVageti-mach-al-U,wie

in de ge- meen- schap van Geestgeli-hei-de
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alle eer en heerlijkheid, macht en glorie toekomt,

nu en al- tijd en in eeu-de eeu-derwen wen.

Eucharistisch gebed 9

Tonus dominicalis

Door hem en met hem en in hem is aan U, God,

al- mach- ti- ge Vader in de eenheid van de

heilige Geest alle eer en glo- rie door alle

eeuwen der eeuwen.
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Tonus ferialis

Door hem en met hem en in hem is aan U, God,

al- mach- ti- ge Vader in de eenheid van de

heilige Geest alle eer en glo- rie door alle

eeuwen der eeuwen.

Eucharistisch gebed 10

Dan zal uw Naam geheiligd zijn, door hem, met hem

en in hem, op aarde over-al en hier en nu

in eeu- wig- heid.
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Eucharistisch gebed 11

Door Jezus Christus, met hem en in hem, zijn wij

uw mensen, zijt Gij on- ze Va- der, nu en tot in

eeu- wig- heid.



117

Het gezongen eucharistisch gebed 12

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Op- waarts de har- ten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waar- dig.

Wij danken U, gro-te, barm hartige God en wij prijzen U door onze

Heer Je zus Christus, want al wat bestaat hebt Gij geschapen, de hemel,
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de aarde, heel het leger van lichtende sterren. Gij maakte de maan

voor de vaste tijden, de zon weet wanneer zij moet da-len. Gij doet voor

het vee het gras ont kiemen en gewas dat de mens moet bewerken

om brood uit de grond te winnen en wijn, die het mensenhart

vreugde brengt. Hoe talrijk zijn uw werken, o Heer, en alles hebt Gij

gemaakt met wijsheid; de aarde is vol van uw rijkdom. Daarom loven

en prijzen wij U met alles wat Gij gemaakt hebt en stemmen in met

de lofzang die uit de mond van enge-len weer klinkt waar in het

hemels licht uw woning is:
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Hei - lig, hei - lig, hei - lig de Heer,

de God van de mach - ten.

,

Vol zijn he - mel en aar - de

van uw heer - lijk - heid.

,

Ho - san - na in den ho - ge.

Wij prijzen U, algoede Vader, want Gij bewaart uw schepping door de

tijden, uw liefde houdt de mens in le ven, al werd hij U ongehoorzaam

en volgde hij zijn eigen wegen. Toch hebt Gij hem niet aan de dood

en volgde hij zijn eigen wegen. Toch hebt Gij hem niet aan de dood

om de we-reld te redden.
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Ge - ze - gend hij die komt

in de Naam van de Heer.

,

Ho - san - na in den ho - ge.

Gezegend is hij die komt in uw Naam, onze Heer en Heiland Jezus

Christus. Het werk van uw liefde heeft hij aan ons volbracht, Hij nam

ons aan als de zijnen, voor wie hij zijn leven wilde geven. Van schuld en

angst heeft hij ons bevrijd, hij schenkt ons vreugde en vernieuwt

ons leven. Zijn dood en verrijzenis vie-ren wij, zo-als hij ons

heeft opge- dra- gen, tot- dat hij we- der- komt in heer- lijk- heid.

Want toen hij met zijn vrienden maaltijd hield, heeft hij het brood
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genomen, hij sloeg zijn ogen op naar U, God, zijn hemelse Vader,

hij bracht U dank, brak het brood en zei: Neemt en eet, dit is mijn

lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, hij bracht U nogmaals dank

en sprak: Neemt en drinkt hieruit allen, dit is de beker van het nieuw

en eeuwig verbond, mijn bloed, dat voor wordtlenve-voorenu

vergo-ten tot vergeving van de zonden.

Doet dit om mij te gedenken, totdat ik van de vrucht van de wijnstok

nieuw met u drin- ken zal in het Ko- nink- rijk van mijn Va- der.
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Daarom brengen wij dit brood en deze beker voor uw Aange-zicht

en vie-ren wij de gedachtenis van uw Zoon, zijn leven, zijn sterven

en ver- rij- zen.

De dood van de Heer ver - kon - di - gen wij

,

en zijn ver - rij - ze - nis be - lij - den wij

,

tot hij komt in heer - lijk - heid.

Wij bidden U, hemelse Vader, zend uw heilige Geest over ons

en deze gaven: het brood van het leven, de beker van bevrijding,

het lichaam en bloed van uw Zoon Jezus Chris tus. Vervul ons en

allen die te gast zijn aan uw ta-fel met de kracht van uw Geest die
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levend maakt, versterk ons in de gemeenschap met uw Zoon en met

elkander en breng ons thuis in het land van uw be- lof- te.

Ver - hoor, Heer, ons ge - bed

en vol - ein - dig de he - le schep - ping,

op - dat al - les wat leeft U prijst

door Je - zus Chris - tus, uw Zoon.

Door hem en met hem en in hem is aan U, God, al- mach- ti- ge

Vader in de eenheid van de heilige Geest alle eer en heerlijkheid

door alle eeu- wen der eeu- wen.

A- men, a   - men, a    - men.
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Het Gebed van de Heer

Laat ons bidden. Aangespoord door het woord van de Heer en door

godde-lijke le-ring on- der- we- zen, dur- ven wij spre- ken:

of:

La-ten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus

ons ge- leerd heeft:

Onze Vader, die in de heme-len zijt, geheiligd zij uw Naam,

uw koninkrijk kome, uw wil geschie-de op de aarde

als in de hemel. Geef ons heden ons dage-lijks brood, en vergeef

ons onze schulden, ge-lijk ook wij vergeven onze schulde-na-ren,

en leid ons niet in beko-ring, maar verlos ons van het kwa-de.
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Want van U is het ninkko intotheidlijkheerdeenkrachtderijk,

eeuwigheid.

A- men.

“Looft en dankt de Heer”

1. gedurende de Paastijd:

Looft en dankt de Heer, hal- le- lu- ja, hal- le- lu- ja!.

2. op hoogfeesten:

Looft en dankt de Heer!

3. op andere feestdagen:

Looft en dankt de Heer!
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4. op feestdagen van de H. Maagd Maria:

Looft en dankt de Heer!

5. op zondagen van de Advent en de Veertigdagentijd:

Looft en dankt de Heer!

6. op gewone zondagen:

Looft en dankt de Heer!

7. op feestdagen van heiligen die niet op een zondag worden gevierd:

Looft en dankt de Heer!

8.  op weekdagen:

Looft en dankt de Heer!
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De lof van de paaskaars in de paaswake

Tonus solemnis

Laat juichen, heel het hemelkoor van enge-len, laat juichen voor de

gro-te koning, juichen om de o-verwinning! Laat de trompet-ten

klin- ken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald

door zulk een heerlijkheid! De glorie van de eeu- wi- ge koning!

Heel de aarde zij vol vreugde, daar alle duis- ter thans verdre- ven is!

Vol luister straalt de kerk van God op aar- de en juichend klinken paas-

gezangen. Laat ook dit huis, dat Hem gewijd is, lui- de weer- klin- ken

van ons ju-bel- lied.
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Laat juichen, heel het koor van Gods ge meen- te, laat juichen voor de

gro-te koning, juichen om de o-ver- win- ning! Laat de trompet-ten

klin- ken in het rond!

of naar keuze: Tonus simplex

Laat juichen, heel het hemelkoor van en laatlen,ge- chenjui voor de

gro-te koning, juichen om tenpettromdeLaatning!winverode

klin- ken in het rond! Vol vreug straaldomde,aardeookzijde

door zulk een heerlijk ning!kogewieeudevanriegloDeheid!

Heel de aarde zij vol vreug daarde, leal terduis thans is!vendrever
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Vol luister straalt de kerk van God aar-op chendjuiende kenklin

paasgezangen. Laat ook dit huis, dat Hem weer-delui-is,wijdge

klin- ken van ons ju- bel- lied.

Laat juichen, heel het koor van God ge meen laatte, juichen voor de

gro-te koning, juichen om tenpettromdeLaatning!winverode

klin- ken in het rond!

De paasjubelzang wordt steeds als volgt voortgezet:

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Op- waarts de har- ten.
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Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waar- dig.

Ja, wij willen van ganser harte en met geheel onze ziel instemmen met

de lof van de onzichtba-re God, de almachtige Vader, en van zijn enig-

gebo-ren Zoon, onze Heer Jezus de Christus, die Adams schuld voor

ons voldaan heeft en de ou- de schuld- brief door zijn dierbaar bloed heeft

uitgewist. Want dit is het Paasfeest, waarop dat wa-re Lam geslacht wordt

dat door zijn bloed de deur lenstij van ligdheigegenviloge-de heeft.
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Dit is de nacht, waarin Gij eertijds Isra-els kinde-ren uit Egypte getrokken

en droogvoets door de Rode Zee ge-leid hebt. Dit is de nacht, die het

donker van de zonden door de glans van de vuurko-lom verdreven heeft.

Dit is de nacht, die over heel aarde lenalde indie tusChris venloge-

van de we-reld en de duisternis van de zonden bevrijdt, hen her instelt

genade en aan de heili-ging deelachtig maakt. isDit de nacht, inwaar

Christus de banden des doods heeft verbroken en als overwinnaar uit

het graf is opgestaan. Leeg toch onszou niethetGijalszijn,venle

vervuld had met uw verlossing. Hoe wonderbaar komt uw goedheid

over ons! Hoe onschatbaar is uw genade! Hoe ma-te-loos groot uw
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liefdeblijk! Om de slaaf vrij te kopen hebt Gij uw Zoon prijsgegeven.

Moest niet de zon-de van damA dooromgaanbedenwor tusChris

te worden uitgewist? Ge-lukkige schuld, waaraan wij een zo gro-te

Verlosser danken. O, in waarheid za-lige nacht, leenaldie entijd uur

heeft mogen we-ten waarop tusChris is.zenreverrijkdendohetuit

Dit is de nacht, waarvan geschreven staat: "De nacht is als de dag

zo helder, ge-lijk aan het licht is het don gingli-heiDeker." zedevan

nacht dan verjaagt het kwaad, wist af de zonden en herstelt de onschuld.

De gevallenen richt zij op, de bedroefden geeft zij blijdschap. Zij verbant

de haat, voert tot eendracht en doet de heerszucht buigen. Aanvaard dan,
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heilige Vader, in deze nacht van ditbijkerkdedielofdedenage

brandend waslicht aanU biedt tenwe-Wijfer.ofvondaeenals

wat lichtzede lomko- ver- kon- digt: zij meldt Gods heer- lijk- heid.

Al verde-len wij de vlam, zij lijdt geen schade; zij staat af van haar

licht, maar wordt niet uitgedoofd, want zij wordt gevoed uit een bron die

onuitputlijk is. O waarlijk ge-lukza-lige nacht, waarin het hemelse

met het aardse, het godde-lijke met het mense-lijke wordt verbonden.

Zo bidden wij, Heer, dat dit paaslicht, dat uw Naam ter e-re gewijd is,

onverzwakt en onophoude-lijk mag branden tot uw welbehagen
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en vermengd worden met de hoge hemellichten. Laat de morgenster het

brandende vinden, die morgenster die geen ondergang kent: hij die uit

donke-re diepten te-ruggekeerd het mense-lijk geslacht verlicht met

helderheid: onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U in de eenheid

van de heilige Geest leeft wen.eeuderweneeudeingeertreen

A- men.
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Inleiding tot een getijdendienst

Heer, open Gij mijn lippen

En mijn mond verkondigt uw lof.

Kom, o God, mij ver- los- sen.

Heer, kom mij spoe- dig hel- pen.

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glo- rie,

nu en altijd en in de eeuwen der eeu- wen. A- men.

 Buiten de Veertigdagentijd voegt men toe:

Hal- le- lu- ja.
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Voorbeden in lauden en vespers

Serie 1

La-ten wij bidden tot God, Hijdiereldwe-devoorder,Vazeon

geschapen heeft, dat Hij haar zijnin trouw ren.wa-bewildigstenbe

Ky- ri- e e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot Christus, de Heer, die het licht van ons leven is,

dat hij ons en alle mensen het licht schenkt dat geen avond kent.

Chri- ste e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot de heilige Geest, die alles vervult en levend maakt,

dat wij de kracht ont volreldwe-eenaanwenbouteomgenvan
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ge-rech- tig- heid en vre- de.

Ky- ri- e e- le- i- son.

Serie 2

La-ten wij bidden tot God, onze Vader, voor allen die de aar- de

bewonen, dat alle volken Hem kennen en met Isra- el, zijn dienstknecht,

zijn gro- te Naam ver- heer- lij- ken.

Ky- ri- e e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot Christus, het Woord van de Vader, voor de kerk

die over de we-reld ver spreid is, dat zij gesterkt wordt in de liefde,

om de boodschap van bevrijding te ver- kon- di- gen.
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Chri- ste e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot de gelihei Geest voor hen kenvolendenlandie

rege-ren, dat zij wijsheid en barmhartigheid ontvangen, oprechtheid,

recht- vaar- dig- heid en in- zicht.

Ky- ri- e e- le- i- son.

Serie 3

Wij bidden U, God die ge-rechtigheid liefhebt, voor lenal die venstre

naar recht en vrede: geef hun, Vader, uw ze- gen.

Ky- ri- e e- le- i- son.
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Wij bidden U, Christus, die alle lijden hebt gedragen, voor hen die

gebukt gaan onder de last van dit leven: geef hun, Zoon van God, een

teken van uw lief- de.

Chri- ste e- le- i- son.

Wij bidden U, heilige Geest, die verlicht wie in duisternis en scha- duw

van dood zijn geze-ten, voor allen die angstbe- en bedroefd geefzijn: hun,

Geest van God, uw ver- troos- ting.

Ky- ri- e e- le- i- son.
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Serie 4

La-ten wij bidden tot de hemelse Vader, dat Hij ons hoop en ver-

trouwen geeft om het koninkrijk van zijn be-lofte tegemoet te gaan.

Ky- ri- e e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot de Zoon van God, Je- zus Messi- as, onze Heer,

dat hij ons volharding schenkt om met woord en daad in deze we-reld

van zijn waarheid te ge- tui- gen.

Chri- ste e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot Geest van wijsheid, raad en sterkte, dat de

harten van hen die ons land en heel de we-reld be stu-ren zich openen
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voor lief- de, trouw en vre- de.

Ky- ri- e e- le- i- son.

Serie 5

La-ten wij bidden tot de Schepper van he enmel aar datde, Hij

door zijn Geest het aan- schijn der aarde blijft ver- nieuwen.

Ky- ri- e e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot onze Verlosser, dat zijn licht de nisterduis

van on tijdze verdrijft, dat haat voor liefde wijkt, leed voor vreugde

en oorlog voor vre- de.
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Chri- ste e- le- i- son.

La-ten wij bidden tot de heilige Geest, die ons alles te binnen zal

brengen wat Christus ons ge-leerd heeft, dat hij ons zal maken tot

trouwe ge- tui- gen van het e- van- ge- lie.

Ky- ri- e e- le- i- son.

Zonder inleiding volgt op de laatste acclamatie het Gebed van de Heer:

Onze Vader, die in Naam,uwzijligdheigezijt,lenme-hede

uw koninkrijk kome, uw alszo-deaardeopdeschiegewil

in de hemel. Geef ons onsdenhe lijksge-da onsgeefverenbrood

onze schulden, lijkge- ook ren.na-deschulzeonvengeverwij
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En leid ons inniet de.kwahetvanonslosvermaarring,ko-be

Want van U is heid.wigeeuintotkrachtdeenrijkninkkohet

A- men.

Toon ons, Heer, uw barm- har- tig- heid

en geef ons uw za - li- ge hulp.

Zegen, Heer, onze ko- ning(in) ...

Verhoor ons ten dage als wij tot U roe- pen.

Bekleed uw diena-ren met ge- rech- tig- heid

en laat uw volk zich in U ver- blij- den.
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Heer, red uw volk

en zegen uw erf- deel.

Geef vrede, Heer, in onze da- gen,

want niemand strijdt voor ons dan Gij al- leen.

God, wil in ons een zuiver hart her- schep- pen;

ontneem ons uw hei- li- ge Geest niet.

Laat allen die gestorven zijn door uw barm tighar heid intenrus de.vre

Heer, doe het eeuwige licht hun schij- nen.

Heer, wil ons gebed ver- ho- ren.
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Laat ons smeken tot U ko- men.

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Laat ons bid- den.

Na enige stilte volgt het gebed van de dag of van het feest. Voor enige modellen voor
de voordracht hiervan zie pagina 9 en volgende.
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