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Wanneer de priester Mis leest, vereert hij God,
verheugt de engelen, sticht de Kerk, helpt de levenden,

verschaft rust aan de afgestorvenen en maakt zich
zelf deelachtig aan alle goederen.
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De Kleine Liturgie door Kanunnik De Weud/
s/elt kor/bondig, duidelijk en op pra,li,che wijze
heel den openbaren cerediens/ voor.
Wij

sehenken

er

volgaarne

onze

goedkeurinl!

aan, overtuigd als wij zijn dal de Kleine Liturgie
ruimschoots zal bijdragen ta/ het on/wikkelen vall

het kerkelijk leven.
Mechelen, 4 Juni 1913.

t D.

j. Kard. ,wERe/ER,
Aartsb. van Mechelen.

INLEIDING

Oe np~nhare eeredi~nst, door de Kerk aan Go.l
uewclcn, heet Liturgie, naar twee G,iellsche woorden
i." ;"'. openbaar, en i.,,', 'e, werk, eereclienst.

I.itur~i.

De I.itllf,!ie is een IIld onze natul:r o'ierc~nko!Jlende,
wcb;lrekenile ,'n zle!lit.are uitdrukk'ng van den mwendi:~Cil l'..:rc.(;:":ll',1

(ks

;..,et.)h'~.

Ile I.itur~ie kert ons de dingen (,~isgewaad, altaar,
kerk), gebeden en ceremoniën kennen die de Kerk
in haar godsdienstige oefeningen gehruihl.

W,t zij
I• .,t.

Oe I.iturgie dient 1° om den ceredienst, dien wij aan tt.m nut
Goil velschu1:ligd zijn, op te luisteren en II(,~I waarniger te lI1a!,~n. 2" 0111 de geloovigen te Onc1cTI,'dltcn en
IC s/i.. /II!"I. doo, h"n den godsdienst cn zijl: wa"rt:r(l~n
Icveil'lig voor oogen Ic stellen en hem ~ILOn reter Ie
docn l\ennLil ,"; 111(.~r heminnen.
\\'a~rol11

bestaat cr, b'j vele christenen, zoo groote
ten opzichte van onze Altaargeheimen?
Waarom siellcn zij zoo weinig belang in de goddelijke
Diensten, en vinden zij die meestal te lang? Is het
niet omdat zij den zin niet verstaan der ceremonkn
welke zij zien, noch de bdeekenis vatten der woorden
en g~langen welke zij hooren?
on\'elschilli~heid

De Liturgie zal hun daartoe de noodige kennis
verschaffen, en levens smaak, eerbied en liefde voor
de kerkelijke IJlcchtigheden en onzen heiligen Godsdienst.
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Ge"on
Wal de Mis betreft, prijzen wij natuurlijk het gebruik
der ~b. van het Misboek aan. Doch, meteen raden wij aan eerst,
een zekeren tijd het gewone der Mis in 't kort uitg~legd,
zooal9 in deze bladzijden, aandachtig te volgen j en, omdat
er alzoo velen ons werkje al9 Kerkboek bezigen, hebben
wij, op hunne aanvraag, in deze uitgave, er korte
gebeden vóór en na de Communie en eenige voorname
Litanieen bijgevoegd.
Deze verhandeling beval drie deelen: het eerste geeft
een verklaring van de ceremonien der H. Mis j het
tweede handelt over de ceremonien der HH. Sacra·
menten j het derde legt het kerkelijk jaar. ui!.
Met genoegen zien wij dat Oli%e Kleine Liturgie in de
scholen voor den vierden graad en in de lagere klassen
van de Seminarien en andere gestichten meer en meer
aangenomen wordt.
De goede Jesus zegene voortdurend onzen nederigen
arbeid, tot zijn meerdere glorie en tot zaligheid der
zielen I

't

BERSTE DEEL

De Ceremoniën der H. Mis.
HOOFDSTUK

I. -

Algemeene begrippen.

§ 1. - Verhevenheid eD vruchten der H. Mis.

ri

Mis is het onbloedig Sacrificie van de Nieuwe Wa' de ~II.
Wet, in hetwelk het Lichaam en Bloed van
11
Jesus Christus, onder de gedaanten van brood
en wijn, aan God opgeofferd wordt. (Catechismus.)
Het heilig Sacrificie der Mis is, zonder bloedvergieting, " Sacrific!e
het Sacrificie zeil van het Kruis. Op den steen van het ....... het
altaar, zooals op het hout van het Kriiis, draagt dezelfde kruis.
priester, Jesus Christus, aan God dezelfde Offerande op,
zijn heilig Lichaam en zijn allerkostelijkste Bloed (1).
Daar nu in de H. Mis een God Offerande is en Offeraar, nD GDeln·
is dit Sacrificie van oneindige waarde in zich zelf; dl,_ waarde
doch de vruchten er van worden op O"lS toegepast in
beperkte mate, volgens Gods vrijen wil en ook volgens
's menschen geloof, godsvrucht en üefde.
Hoe moet de~e gedachte ons aanzetten, om het H. Mis~
offer met de beste gesteltenis bij te wonen, ten einde
overvloedige vruchten van het H. Sacrificie in tc zamelen I
Die onwaardeerbare vruchten zijn viervoudig, naar
Vier
het vierdubbel einde van het H. Sacrificie der Mis, dat, nucMu;
op oneindig' volmaakter wijze dan de sacrificien der
Oude Wet, te zelfder tijd een aanbiddi"!!""ff'!r, een
dank-, een zoen· en een smetkoffer is.
l!

(I) lJ~rderl(jlte Brief va" HNH'"

"'"'" 8.1,/1. '9 Aur, 1911.

1100&"', d, Bissel,oll'"
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Inderdaad, het H. Misoffer is 1° een allen·ok.aakslc

aanblddlnc van Gods opperste Majesteit· J. C. aanbidt

d.ok,
ulI'~oinj:'.

•• rweoi· g.

God zooveel Hij het verdient; in de Mis ècren wij God
door God zelf, t. w. door O. H, .J. C. ,Door één :'Ilis
wordt God meer geeerd dan door de eeuwigdurende
aanbidding aller engelen en heiligen Ie zamen.
De Mis is 2" een allerwaarliigste dankzegging voor
Gods weldaden: onze schepping, verlossing, bewaring,
,'n al zijn andere ontelbare gunsten. Door Jesus alleen
kunnen wij volkomen voldoen aan den plicht der danl,
baarheid tegenover God .
3° De Mis, door zich zelf, verzoent {jod len volle
met den mensch. - Zij \'erleent de grati,' 101 nlduendc
, l-',dwezen over de zonden en \'ergiHenis van de tijdelijke
.~r8Hen.

'1I1.~ki"li'.

4° De Mis is een almachtige smeeklng of geVed van
J. C. : 't is Jesus die in hl i Sacrificie voor ons bidt, Jesus,
wiens bede altijd verhoord WQfdt. Jo. 11, 42,
Alzoo is J. C., door het instellen der H. Mis, ons
onvermogen ter hulp gekomen en heelt Hij ons het
middel geschonken, om aan onze vier groote verplichtingen tegenover God gemakkelijk te voldoen.
Alzoo is de H. Mis het middelpunt van den katholieken
godsdienst, de alles levendmakende zon der christelijke
wereld, de onuitputbare gratiebron voor de geloovigen.

DI! KERK.

§ 11. -

9

De kerk.

Doorgaans mag de H. Mis alleen gecelebreerd il.·ln~. het
worden in de kerk, d. i. in een gebouw dat, doc.r h""
zijne inwijding of' inzegening. tot den dienst van God lt«ftU
uitsluitelijk bestemd, en eigenlijk het huis van God
is geworden (1) - Het woord kerk komt van het
Griekseh 'I.vrni. dal [,eteektnl hui, :11'.\ I/erren.
In het kerkgebouw Il"el' "lies lijn !~eestelijkl' bedie- l{icbliDg;
denis Vooreerst de richting: doorga .r.s is de k~rk
zóó gebouwd dat hel haoge altaar het Oosten aanwijst
en hel kruisbeel d op het altaar naar het Westen gekeerd
is. Immers zóó hing, volgens de overlevering, Jesus
aan het kruis, op den Calvarieberg.
De kerk hedt gewoonlijk den vorm \'an een kruis: het vorm:
koor verbeeldl het hoofd van den Gekruiste, de kruisbeuk
zijn armen en de middenbeuk zijn H. Lieh:lam.
De toren herinnert ons, h')e wij onu harlen ten hemel 1.,reD;
1I10et~n verheffen en onze gebeden t0t \'óór Gods troon
doen opslijgen.
De klokken loven God, roepen het volk, beweenen II ,Lhn:
de dooden, luisteren de feesten op.
krui,.
Op de" toren prijkt hel teeken onler verlossing, ~CI
kruis, dal heel de wereld moet beheersehen.

rl_.

(,) IJe

!:~ .. Ielijkt

onrbdd staat soml toe iD eeD huiskapel
lueD. GewooDlijk kUDDeD zij all~D die iD rle
nrguDDiDg .. Ue .,.,geduid ZijD. daar voldoeD UD hel gebod
vaD Mlo te hooreD.
Tijden. de vervolgiogen in de eerste eeuwen ""aleD de
chrilteDeD mee.tal geDoodzaakt de earl.dieD.ti"e pl~chlh1hp.deD
In Ot geheim te verrichten. in eeD of aDder Luis. oh,eJ, voora.l
Ie Rome. iD oD~eraard.che hegraafplaalitD. C.tacombon
genaamd. die bed'D Dog hellaaa.
Na de hekeering vaD Keiler CODltaatiDUI, iD JI2. Lel:oD&eD
de cluii:eDeD k.erken te buuweD.
~lil

te

10
WD;
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Op het kruis staat een haan, het zinnebeeld der
waakzaamheid; hij herinnert ons aan Petrus' val en
boetvaardigheid.

Ga nu de kerk binnen langs de groote poort: voelt ge
u niet aanstonds nader bij God? Hoe spreekt alles tot
doop9oat; geest en hart I De. doopvont : zij staat daar bij
den ingaqg, omdat men door het Doopsel de H. Kerk
pilareIl; binnentreedt; de statige pilaren, - dikwijls twaalf, die den middenbeuk ondersteunen, verbeelden de twaalf
beeldu; Apostelen, waarop J. C. zijn Kerk bouwde; de beelden
der belligen, Jesus' navolgers, onze voorbeelden en
beschermers, die onze ziel ten hemel verheffen; de
rredik· predikstoel, waarop de priester ons Gods woord
biechtstoel, verkondigt; de bleçhtstoelen, waar de barmhartige
Samaritaan den zondaar troost en zijn wonden heelt; de
Communie- Communiebank of H. Tafel, waarop Jesus zelf ons
bak;
dagelijks een goddelijk voedsel bereidt; ten slotte, het
H. Tabernakel en het altaar. Heerlijker plaats bestaat
er niet op aarde: daar is de woonstede van J. C., 't is de
offertafel van onzen God en Koning, onzen Verlosser,
Vader, Broeder en Vriend. Daar is het middenpunt van
heel onzen godsdienst. Meer nog dan het tempelgeboulV,
is het de kostelijkste versiering overwaardig .
H, Tab",·

utel;

Het H. Tabernakel is te middea op het altaar geplaatst.
Daarin worden de Heilige Vaten met het Allerheiligste
Sacrament bewaard, Het moet van marmer of een
andere duurzame sto; zijn; van buiten, zooveel mogelijk
met een conopeum omhangen en van binnen met witte
zijde bekleea. Geen kunstgewrochten van 'goud en zilver,
gesneden, gebeiteld, gedreven, zijn hier te kostelijk, geen
edelsteenen te schoon of te rijk.

OK KOK.
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Hel allaar mei het kruis verbeeldt den Calvarieberg en
daarom is het een weinig verheven .. - Al& JIJ den priester
aan het altaar ziet, denk aan Jes'ls 0:> d".l Calvarieberg.
Het eerste altaar voor het H. Misoller was de taf<!1
van hel laatste Avondmaal. Het altaar ,"oe' een tafd
zijn: zij mag rusten op een tombe (gral) "Iwel op v.er
or meel i;olammen. 0:0 er de Mis te mogen aan doen,
moet heel hel altaar door den Bisschop zijn gewijd, of,
in het midden. voorzien van een gewijden steen
Die wijding geschiedt met groote plechtigheid.

altaar;

Boven in den steen :s eene holte, graf geheeten, die ro1\qult6D ;
d. i. lichaamsdeel en van heitige ~,\artelaren
beval: ter gedachtenis van de altaren der eerste eeuwen,
welke doorgaans niets anders waren dan de "rafsteden
der martelaren.
rellqule~n,

Het altaar moel bekleed zijn meI lijnwaden dwalen, d ....l... ;
uit eerbied voor het H. <i·.crament, en om het H. Bloed
op te vangen: moest soms de kelk olT.gestort worden. Er moeten drie dwalen zijn, en de twee uiteinden van
den bovensten zullen tot bijna op den gro/1-t hangen.
Het kruisbeeld is het voorna"m~tc sieraad van een krulobeeld;
altaar. De H. Kerk geuiedt streng dat er een kruisbeeld
op prijke onder het H. Misoffer, ten minste wanneer het
Allerheiligste op het altaar niet uitgesteld is. Het weze
een groot kruis, opdat priester en geloovigen h~t
gemakkelijk kunnen aanschouwen.
Ook moeten er op het altaar kandelaren staan met
brandende waskaarsen (I) : zij herinneren aan de
(1) B()tlgiu. tledrisclt- 0/ ~aslic;'t m0~eD eakel buiten hel
elcealijk allaar gebruikt wordeD
10 de çeJeu.. Mil mogeD er op het altaar lIlaar t .. eo
UaneD .lna.. ieD. te...ij COllO plecbtirheld ol de ultstelilDg

kaatsen;
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vervolgingen uit de eerste lijden, la en men de Altaar·
geheimen moesl vieren in de grafkelders waar het lichl
der kaarsen noodig was. Zij verheelden J. C. die het

Licht der wereld is.

misbuel :

Nevens het kruis en tusschen dc kandelaren mogen
reliquiekassen, heiligenbeelden en bloemen - liefst natuur·
lijke - worden geplaatst, behalve in de tijden van hoetvaardigheid en de plechtige ~Iissen voor overledenen.
Op het altaar ligt een groot boek, het Misboek; ook
staan er drie tabellen, om den priester bij hel opzeggen
van sommige gebeden behulpzaam te zijn.
~

kelk;

pal.eD:

duori. ;

111. -

De Heilige Vaten.

Tot het celebreeren der Mis worden een kelk (heker)
en een pateen (schaallje) vereischt.
De andere heilige Vaten welke voor '1 H. Sacrament
dienen zijn.: het ciborie, waarin de heili~e 1I0stiên
voor de Communie der gelo<>vigen hewaard worden, de
mans/rans, alsmede een kleine pyxis of custode, om
de H. Hostie voor de monstrans in te bewaren.
De kelk moet van goud zijn, of van zilver of een
andere duurzame, sterke en zuivere stof. Doch de
eigenlijke beker is altijd van goud, ofwel van zilver
langs binnen verguld.
De pateen insgelijks moet van goud of ten minste
van zilver zijn en van binnen heelemaal verguld.
Ciborie en pyxis moelen ook ten minste van binnen
verguld zijn; en in '1 hisdom Mechelen is het voorge·
sc1treven dal de beker of kuip van goud of zilver weze .
.. aD 't H Sacrament er m«r elScb~ - \'oor de :\111 VlD deo
/J'Jjc/wl worden er vier ontstoke!l. - la de ~tzo"Kn, :\Ii.
brandeD er tt."D miDste vier kaa.nen; in do ;1"JdiKt. met

di"k..n et.

lIi~bdiaiell,

ook. Yle, ui -!o-'".rgaaal .IC •.

Ol! 1tP.ILlOP. VATt!S.
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De lunula van de monslrans, waarin m~11 de
H. Hoslie zei, mocl van goud zijn of van verguld zilver.
D~ monstrans, zelf mag van koper zijn, vermils
zij de H. Hoslie ni el onmiddellijk aanraak!.
Terwijl de heilige Valen hel Allerheiligsle hevallen, mag
niemand ze aahraken builen den priester en den diaken,
minstens gekleed met koorhemd en slooi, en daarbij
moelen er twee kaarsen op 'I altaar hranden.

\unula;

moostra.DS;

Zie nu den priesler na~r het altaar gaan. met den keil< sluier;
in de hand. De kelk is gedekl met een zijden sluier
(velum) v~c dC7.~lfde Ideur ab 't lI\i~gcwaa(j ; daar0p ligt
een b~un, rail dC'(clide slof cn kleur, inhll\!r'enrl· cen beun;
toegevouwen wit linnen doek. corporale (corpu~,I;cl1aam) corporale;
genocmd, dien de prieskr Opel' vouwt in het midden
van het altaar, en waarop, onder de H. "lis, .Jesus'
H. Lichaam ~n è,' \oelL lI1et het H. Rloed zullen rusten.
Aan de Offerande, ah de priester den sluier van den
kelk afneemt, ziet gij dat er op den kelk een gevouwen
daarmede zuivert purificatowit doeksken ligt (purificatorium);
de priester den kelk vóór de Offerande en na de Nutting;
rlum;
hel dienl nog om zijn mond en zijn vingers na de
~ulling af Ie drogen; doorgaans ook ccn lepeltje, lepeltje;
waarmee de pricster eenige druppels water uil hel kruikje
necml en in den kelk met wijn gie!.
Op den kelk ligt dc pateen met de hostie en daarboven
een gesteven linnen vierkantig doekje .palla), waarmee palla;
de priester onder de .\lis den I<elk bedekt, opdal er geen
enkel stofje invalIe.
De altaardoeken (dwalen en kelkdoeken) verbeelden
den lijkdoek waarin .Jesus' Lichaam gewonden werd.
Zonder de toelating van den Bisschop mogen leeken de
Heilige Vaten na hun gehruik niet aanraken; evenmin ·'\anro.ken
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DI! CI!R!MO:-lI~N DI!R H. Mil.

de linnen kelkdoeken (purificatorium), corporale en palla),
ten minste als zij gediend hebben in de Mis; deze moeten
door geestelijke personen gewasschen worden, vooraleer
men ze tot verdere reiniging aan leeken allevert.
§ IV. -

De gewijde kleederea of
het Misgewaad.

In den loop der tijden werd aan de gewijde kleederen
een dubbele beteekenls gehecht : de eene heelt
betrekking op het gedrag des priesters, de andere
op het lijden van Jesus.
amlet;
Het Amict (amicire, dekken) ol schouderdoek is een
wille doek dien de pries;er over zijne schouders hangt:
hij beteekent den htim der zaligheid. d. i. het vertrouwen
op J. C., en maakt ons den do~k indachtig waarmee men
Jesus bij Caïphas blinddoekte, lerwijl de beulen Hem
bespotten en Hem kaakslagen gaven.
albe;
De Albe (alba veslis, wit kleed) is een lang wit kleed
dat de priester draagt tot leeken van de reinheid des
harten i het herinnert ons aan den spolmanlel, dien
Herodes op Jesus' schouders wierp.
iordel;
De lordel ol koord, waarmede de priester de albe
maaipel ; opbindt, is het zinnebeeld der zuiverheid .. de manipel
(manus, hand) ol handdoek, dien hij aan den linkerarm
draagt, herinnert aan den plicht van noch arbeid, noch
.toot;
lijden te ontzien; de stool dien hij om den hals en
kruiselings op de borst hangt, beteekent de geestelijke
machl en waardigheid des priesters.
Oordel, manipel en stool verbeelden de koorden en
zwttpen waarmede Jesus gebonden en gegeeseld werd.
De kasulfel, het boveneewaad des priesters, is hel
kuvilel
zinnebeeld der liefde en beduidl den paar.en mantel

DI! OI!WljDI! KLI!I!RI!N OF
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waarmee Jesus bij de doornenkroning omhangen en
bespot werd. - De kolom, op den eenen kant van
den kasuifel, verbeeldt de kolom der geeseling, en het
kruis, op den anderen, beteekent het kruis dat Jesu~
redragen heelt en waaraan Hij uit liefde voor ons is
gestorven. - De kruin des priesters doet ons denken
aan Jesus' doornenkroon.
~1 .... lpel. 1\001. kuuifel. dal_tiel< Cl bovenk:eed van dOll
dl..tec. 10 de Mil. tuniek ('t bo.enkl~ed vaD den lubdiakeDl.
koorkap lID korporaal beun moeteD bo~fd ...ke:i;k van zijde of
lIuweel.ervaudlgd wordeD. De venierlng mar vaD eeD andere
ltof lijD.
Het debel \'UI clen kelk (velum) moet van zijde gem.ut zijn.
Amlct, albe. dwaleD. corporale, purificatorium en palla
moeten ..... lijnwaad of kemp zijn.

De Roomsche Liturgiegebruikt vijfverschillende kleurea beteekents
voor het Misgewaad. Elke heeft haar eigen beteekenis.
1" De witte kleur is het zinnebeeld der blijdschap en der witte,
der zuiverheid. Daarom wordt zij gebruikt van Kerstmis
tot Driekoningen en geheel den Paaschtijd, tot teeken van
blijdschap over Jesus' geboorte en verrijzenis, alsook op
de feestdagen van J. C., van de H. Maagd Maria, van de
Engelen, de Be!U,ders, de Maagden en de HH. Vrouwen.
Zo De roode kleur beteekent het vuur der goddelijke roode,
liefde. Zij wordt gebezigd op Sinksen, op de feestdagen
van 't H. Kruis en 't Lijden, alsmede
die der Apostelen
en Martelaren, wijl deze uit liefde voor Jesus hun bloed
vergoten.
3° De Iroeae kleur bediedt de hoop op 't eeuwig leven; . groon".
zij dient van Driekoningen tot Septuagesima en van
Sinksen tot aan den Advent.
4° De violette of paarse kleur verbeeldt de boe/vaar· paarse,
diKheid en wordt gebruikt in de tijden van boetvaBrdi,heid, t. w. in den Advent, en van Septuagesima lot

0"

16

DI! CI!RI!MOSU~S nEl! If. MIS,

Paschen, Op de Qualtrlemper" ViJ:ihe· en I\ruisdafl'en,
ook bij wijding der kaarsen, as~che en palmen
Iwarte
kleur

f,o De zwarte kleur is een lal,cn van rouwen
droef/leid,' zij wordl gebezigd 'lp Goeden· Vrijdag eD in
al de dienslcn en ,\Iissen voor overledenen,

~

V, -

Houding van den priester.

De prieslcr slaal aan hel allaar, nJm~ns de Gemeenschap der Heiligen, als de all!evaardigde der Kerk,
bekleed mei een 'lpenhaar amhl d;'1 hij vervullen
moel volgens de schikkIngen \an dIe Kerk. Geen woord
mag hij daar spreken, gecn j!ehaar uilvoeren, ol hel moel
hem voorgeschreven zijn.
Reziuen ,je woorden, die hij spreek I, hun eigen
I,eleekenis, de bewegingen ol ceremonien, welke hij ver·
't AIt ...r
richt, zijn meestal symbolisch ol zinnebeeldig. Kust hIJ
kUilt". h. v. het allaar , 'I is uit eerbied en liefde voor Jesu~,
wiens zinnebeeld hel altaar is; - uil eerbied ook kU~1
't opheHeo hij het Enngelieboek en de paleen. Hij slaal zijne oogea
df'r oo~en. len hemel, Or.1 zijn begeerte naar Gods gratie aan te
dUIden, Volgens hel voorbeeld van Mozes (Exod, 17) houdl
, r h' "den, hij, smeekend om Gods hulp. de handen open en
opgeheven. en zóó verbeeld I hij Jesus met uitgestrekte
armen aan het kruis hdngende; soms spreidt hij zijn
handen open en vouwt ze, bezwerend. weer Ie zamen
t bul.:oo; .\Ieermaals bulltt hij, om lijn en
onzen nood te
klagen, deemoedig hel hoofd ol hel IIch"am d:ep neder.
,.,Itltc Dikwijls knielt hij, om liod I,e aanbidden, Mei den rouwmoedigen lollenaar (Lc, 18, IJ) slaal hij op zijn borst.
De herhaalde krulsteeken.5, die hij maakl o\'er de hoslie
en den kelk, doen ons denken aan de pilOen en smarten
well-c .Iesus voor ons op hel kruis fl'eleden heeft, enl,

<JI!L!HN, QI!ZONOI!N, PLl!CHTtGI! MIS.

§ VI. -
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Gelezen, gezoagea. plechtige MI •.

De H. Mis is olwel 1° stil ol gelezen. olwel 2° gezongen
(zonder andere plechtigheid), ofwel 30 plechtig, d. i.
met zang, assistenten, wierook, enz.

I. Gelezen Missen kwamen in gebruik in de zevende
ol de achtste eeuw; vroeger werd de Mis altijd plechtig
gecele breerd.

Gelezen

11. De kerkelijke zaag doet de waarheden, door de gUG.geD
Mil.
liturgische gebeden en lofzangen uitgedrukt, beter
Kerkelijke
verstaan, inniger gevoelen, en zet den eeredienst luister Zug:
bij. Dit is voornamelijk waar voor den gezamenllJkea
nllt.
zang.
De eigen zang der Kerk. door haar ontwikkeld en
steeds bewaard. is de Gregoriaansche zang, zoo
genoemd, omdat de H. Gregorius de Groote er veel loe
bij gedragen heelt.
GeeD aDdere ' ' '11" mag door d~D prielter &all het ..ttaa.r
II"ebruikt wordeD. [Je deelen op htt ok ....l of in het koor
gezongen mOKen, in sommige gevallcD. door een &ederoDlullek.
de

loogeDumde ".ji""yuyd•• moderne, lelf. meente...I,e

muatek, .ervangen worden.
Ook laat de U. Kerk het gebruik nn het orget to., om.

den zang te begeleiden
DIenoten op te luisteren.

~

door zekere tUlicheDipelen de

Met Z. H. Pi us X (22 ~ov. 1903) verlangt zijn \"crlaDrcn
Eminentie Kardinaal r.lercier vurig dat « men zorge den UD Paul
Gregoriaanschen zang in de zeden van het volk te. n Bisscbop
herstellen, opdat de geloovigen aan de kerkelijke plechtigheden, volgens het oud gebruik, wederom een werkelijker
deel zouden nemen ». (Herderl. Brie!. 30 Oct. 1906).
111. 's Zondags vóór de Hoogmis ol de Parochiemis A.perres
heft de pastoor de anliphoon Asperges aan, besproeit
het altaar, zich zelf en de geloovigen met wijwater len
KI. LII.rri.. Z.
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Wi~rook;
IIUt.

De vred~.

leeken van zuivering. zoo noodig tot het waardig bijwonen
van hel H. Misoffer. Onder het Asperges wordt de psalm
Miserere gelezen. Lezen wij hem dan ook, en ontvangen
wij het wijwater met een rouwmoedig hart.
De H. Kerk bezigt wierook, om het H. Sacrificie
der Mis en andere liturgische plechtigheden op te
luisteren, om Gods opperste majesteit Ie erkennen
en vooral om de I!ebeden der geloovigen, welke tot
God opstijgen, en Gods barmhartigheid, die over ons
komt, zinnebeeldig uit te drukken.
In de plechtige .'I1is bewierookt de priester tweemaal het
altaar, eens vóór den Introïtus en eens na de Ollerande.
Na de Offerande hewierookt hij eerst de Offerande
van brood en wijn, dan het kruis en eindelijk hel altaar
en zijn reliquieen.
Na den priester worden het koor en soms de geloovigen
bewierookt.
In de plechtige Mis, na het eerste der drie gebeden
vóór de Nutting, geeft de priester-celebrant den vrede,
(welken hij, het altaar kussende, van Jesus ontvangen
heeft), aan den diaken; deze geeft hem aan den subdiaken,
die hem aan de andere dienstdoende geestelijken mede·
deelt. Alzoo gaven oudtijds de christenen, vooraleer te
communiceeren, elkander den vredekus ten teeken van
broederlijke liefde.
§ VII. -

De geloo·
vigen.

DI! CI!RI!MO:-lIP.S DRil H. MIS.

De beste manier van MIshooren.

Men is gewoon te zeggen: de Mis hooren, bijwonen;
alsof de geloovill'en enkel getuigen of toeschouwers
waren van het H. Offer; dit begrip is gansch slrijdig
met de Liturgie.
Het Sacrificie wordt opgedragen namens de verga·
dering rler gelool'igen, doch ook met haar. De priester

Dil BI!ST!! MANtl!R VAN MIS TE HOOREN.
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staal aan het altaar als de afgevaardigde van de Kerk
en hij spreekt in haren naam, in den naam van velen en
daarom in het meervoud. Hij zegt tot de geloovigen :
« Laten wij bidden; ,. - « De Heer zij met uliedefl;« Wij olieren .... ; » - « Bidt, hroeders, opdat mijn en
uw offerande bij God ... aangenaam weze; » enz.
Bijgevolg zijn de geloovigen, vooral de aanwezigen,
mede-offeraars met den priester : - de misdienaar
vervangt de geloovigen. Is het mogelijk daaraan te denken
en zieh dan Ie vergenoegen, met verstrooiden geesl eenige
gebeden op te zeggen, zonder acht te geven op hel
verheven geheim dat onder onze oogen voltrokken wordt?
Welhoe! een God Slachtoffert zich voor ons en wij
denken op iets anders I

zijD medeofft'narl.

De beste manier van Mis te hooren, is zijn inzicht te De belte
vereenigen met dat van den priester, en aandacht te nemen maaier
van Mil
op al wat er op het altaar geschiedt. (Catechismus).
te hooru.
Daartoe zal men het vierdubbel einde der Mis voor
oogen houden en b. v. vóór dat de Mis begint zeggen:
«Mijn God, ik draag u deze Mis op met uwen Zoon
J. C. en met den priester: om uw opperste majesteit
te erkennen, u te danken, vergiHenis mijner zonden
en nieuwe weldaden te bekomen )).
Zoo mogelijk, zal men het Misboek bezigen om den
priester onder de Mis te volgen : de gebeden der Kerk
zijn veel krachtiger dan onze persoonlijke gebeden.
§ VIII. -

Mis der Catechumenen
en Mb der Oeloovlgen.

In de Mis zooals zij nu bestaat, kan men twee deelcn Oau
onderscheiden : de Mis der Catechumenen en de Mis
der geloovigen.

~liI
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bevat de
Mil der
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ra de Mil
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Hel eerste deel onzer huidige Mis tot aan de Offerande
komt overeen met de vroegere Mis der Catechumenen
ol gelooIsleerlingen ; zij werd zoo genoemd. omdat de
nog ongedoopte geIooIsleerlingen - alsook de openbare
boetelingen - enkel dit gedeelte mochten bijwonen en
daarna den tempel moesten verlaten. Daarom ook is tiit
gedeelte der Mis vooral 1° zuiverend (Confiteor, Aufer,
Oramus te, Kyrie, Munda .:or) en 2° onderrichtend
(Introïtus. Epistel met Graduale. Evangelie, Credo.)
Alzoo is de Mis der Catechumenen een degelijke
voorbereiding tot het volgende deel, ·;.. ~rin het
hoogheilig Sacrificie voltrokken wordt.
De onderrichtende declen der Mis veranderen dken
dag, terwijl in de Mis der geloovigen schier al de deelen
dezelfde blijven; alleen de Gezamenlijke Gebeden, de
Stille Gebeden, de Postcommunie veranderen (z. bI. 28).
Het tweede deel onzer Mis, van de Offerande tot het
einde, is de Mis der Oeloovigea : zoo geheeten, omdat
alleen de geloovigen daarin mochten aanwezig zijn en aan
de Heilige Geheimen deelnemen. Dit is de eigenlijke Mis.

HOOHlSTlJ"
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MIS OER CATECHUMENl:N of VÓÓRMIS
::: 1. - Voorbereidende KCbeden
den voet van het altaar. (1)

aan

I,e priester maakt het krulsleeken ; hij beRiot ,eo ~root
werk: hij gaat het Sacrificie van bet Ilruis ~erDieu .. eD, en dit
door de ",acht en ter ure VaD de H. Dtievuldigheid (2). ~Iaken
wij godvruchtig het kruisteeken.

Priester. t In nomine
Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. Amen.
Introïbo ad altere Dei.
~\isdienaar. Ad Deum
qui /a?tificut juvenlutem
meam.

t In den naam des Vaders en des Zoons en des
H. Geestes. Amen.
Ik zal opgaan tot het
altaar Gods.
Tot God die mijn groote
vreugde is.

I Ie I"ie.ter met den dieoaar bidt den psalm 42 Judlca (3).
lJeze p::.a:m, met het driemaal berl::l1.lde • Introlbo ... Ik zal
opgaau ., druà,;.t het 'ter/4u/gel' uit tot Lot! te gaan, de .. 'rus t:r
uo .... aardig vao te ZijD eu het ,·crtrouwen. dat de ovelbaud
bedt. Wij bidden dien fsalm met dezelfde gevoeleo. meele.

P. Judicu me, Deus, et
discerne cuusam meam de
gente !WIl ~allc/a.. ab
homilie inil{uiu ct du/oso
erue me.

Vcrsl'hafmij r~chl,o God,

en handhaaf mijn zaak
tegen ccn onheilir: volk;
bevrijd lIlij van den onrechl·
vaardige en den bedrieger.

(1) Oudtijds beboorden dele gebeden aao de ~lis Diet toe :
de prielter las die in de 5acr~sltj of in ~n zijkapel.
(2) Het K.ruisteelu:n lIedt Gete t'ACr. bdcekenisleD.
(j) In de ~IisseD van Nt 'I_fion en V.1Il den J\JSs:dl}.1 -ordt
d~ psalm ]".in.J wee~c:l~ten : die :'\ll~~t:D hebben. meer da.n

a~ aüJe1c, de vude 1.au· h1C Lc\\ ;.Jard
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M. Quia lu es, [lrus,
fortiludo mea .. quare me
repulisli. el quare Iris/is
ineedo, dum alJligit me
inimieus.

P. EmUle I/leem luam el
veritalcm /uam : ipsa me
deduxcrun/ et adduxtrunl
in monlem sanetum luum
et in tabernaeu/a tua.
M. Et introïbo ad allare
Dei: ad Deum qut /t.etificat
jUl'enlu/em meam.
P. Confiteor tibi in
cithara, Deus, Deus meus:
quare Iristis es, anima
mea, el quare eon/urbas
me?
.~1. Spera in Deo. quoni-I
am adhue eofi/ebor lIIi : I
sa/u/are vul/us mei et
Deus meus.
I
P. Gloria Patri, elc.
1\!. Sleut erat in prillcipio, et nune, el semper,
et in sCl!eula sCl!eulorum.
Amen.
P. Introïbo ad allare
Dei.
M. Ad Deum qui 1Cl!/ificat juven/utem meam.

Gij, 0 God, zijl mijn
slerkte : waarom mij verslooien? en waarom ga ik
Ireurig daarheen onder de
verdrukking
van
mijn
vijand?
Zend UI\' lichl af en uw
waarheid; die zullen mij
geleiden en mij voeren tol
UI\' heiligen berg en
in
uw woning.
En ik zal opgaan lol hel
allaar Gods; tol God die
mijn groole vreugde is.
Ik zal u loven op de harp,
o God, mijn God. Waarom
zijl gij bedroefd, mijn ziel,
en waarom ontrust gij mij?
Belrouw op God! Wanl
ik zal hem nog loven: hij
is mijn heil en mijn God.
Gforie zij den Vader, enz.
Gelijk hel was in den
beginne, en nu en allijd, en
in allc eeuwen der eeuwen.
Amen.
Ik zal opgaan lol hel
allaar Gods.
Tot God, die mijn
groote vreugde is.

MIS DER CATI!CHt;'\\E~EN OF VÓÓR.IIIS.
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De priester - en wij met hem - vestigt zijn vertrouweu
op de hulp van God almachtig : Adjutorium. eo op zijn
ootmoedige Ichuldbelijdenis : Co"jittor .'

P. t Adjutorium nos·
trum in nomine Domini.
M. Qui fecit ecelum et
terram.

Onze hulp is in den naam
des Heeren.
Die hemel en aarde ge·
maakt heeft.

De prie.ter diep nedergebogeo, .egt bet Confiteor op : hij
belijdt dat bij ~eo .ondaar i.; .ell, "enoelrt hij de geloovigen
voor hem te bidden.
De geloovigen beantwoorden dit verzoek en smeek en Gods
barmhartigheid over den prie.:.r af :

R. Miserea/ur tui omnipotens Deus, et, dimissis
peeca/is luis, perducat te
ad vi/a/ll celen/am.
P. Amen.
De geloovigen op

bUll

De Almachtige God zij
u genadill', vergeve uw
zonden en geleide u tot het
eeuwill' leven.
Het zij zoo I

beurt zeggen het COIf/iI,or op :

M. Confiteor Deo omnl·

poten:i, beater Marice sem·
perVirgini, beatoMichaeli
Archange/o, beato Joanni
Bap/is/ce, sancti:; AposIolis Pelro el Paulo, omllibus Sanctis, et tibi, Paler,
quia peccavi nim is cogi/a·
tione, verbo et opere " /IIea
culpa, mea culpa, men
maxima culpa./deo precor
beatam Mariam semper
nrginem, beatum Michnelem Arehangelum, beatum
Joannem Baptistam, san-

Ik belijd aan God a\m;;chtig, aan de H. ;"Iaria
altijd maagd, aan den H.
Aertscngel Micha!!1 aan den
H. Joannes Baptista, aan de
HH. Apostelen Petrus en
Paulus. aan alle Heiligen,
en aan u, Vader (ziell I/aar

den priester

keerende),

dat ik zeer Il'ezondigd heb
mct gedachte, woord en
werk, door mijn schuld,
door mijn schuld, door
mijn allergrootste schuld

(hij klopt driemaal op zijn
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etos ApoSIOlos Pttrum et
Paulum, omnes Sanc/os, et
te, Pater, orare pro me ad
Doltlinum Deum nostrum.

borst), Daarom smeek ik
de H, Maria altijd maagd,
den H, Aartsengel Michael,
den H, Joannes Baptista, de
HH, Apostelen Petrus en
Paulus, alle Heiligen, en u, Vader, den Heer onzen God
voor mij tc bidden,
p, Misereatur veslri omOe almachtige God zij
nipotens Deus, et dimissis u genadig, vergeve uw
peccatis vestrls, perducat zonden en geleide u tot
vos ad vitam ceternam.
het eeuwig leven.
Het zij zoo!
M. Amen.
Kwijtschelding, ontslaP. t Indulgentiam, adsolutionem et remissionem ging en vergiffenis onzer
peccatorum
nostrorum zonden, schenke ons de
tribuat nobis omnipotens almachtige en barmhartige
Heer,
et misericors Dominus,
Het zij zoo I
!Il. Amen,

i

Welke oolmotdir"eid, welk leedwezen 111 dit driemaal
herbaalde .foor mijn sc"uld eD op de bont ktoppell! De
l>rieder. al. otlerur, 811 de getwyigeD. als mede-offeraars.
moeten Juiver vaD zondeD zijD.
~og drie drlDgeDde smeekgebedeD, die. Da de scbuldhc·
lijdeDi•• het hlijde ycctrouweD ultdrukkeD :

P. Deus, tu conversus '
0 God, gij zuil II tot
vivificabis nos,
ons keeren en ons doen
herleven.
M. EI plebs lua lcelabiEn uw volk zal zich in
tur in Ie.
u verblijden.
P.
Oslende
nob is,
Toon ons, Heer, uw
Domine, misericordlam barmhartigheid,
laam,
.\1. EI sa/ulare laU/II dIl I
En schenk ons 11'.\' za·
nobis,
lige hulp.

MIS DER CATECHUMENE!,; OF VÓÓRMIS.
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P. Domine, exaudi orationem meam.
M. Et cia mor meus ad
te ven/at.

Heer, verhoor mijn gebed.
En mijn geroep kome
tot u.
Do prIelter !:root do gelooTlgea. eD lij aat .. oordeD :
P. Dominus vobiscum.,
De Heer zij met u (1).
M. Et cum spiritu luo.;
En met uw geest.
P. Oremus.
'
Laten wij. bi<iden.
Hij treedt bet alwr Op. eD bidt ia Slilte :

Au/u a nobis quresu· ,
mus Domine, /niquitates,
nostras ; ut ad sancta:
sanctorum puris mere·
amur mentibus introirt.
Per Christul1I Dominlllll
nostrum. Amen.
Hij Lidt DOg in stilte:
Oramus te, Domine, per'
merila Sanclorulll tuorum, quarum reliquiw Ilic
~lInt, et omnium Sanclo·
rum; ut indutgere digne·
ris omnia peccala meao
AmelI.'

Wij bidden u, Heer, neem
onze booshtden van ons
weg, opdat wij tot het
Heilige der Heiligen met
een zuiver gemoed mogen
ingaan.
Door
Christus
onzen Heer. Amen.
Wij bidden u, Heer, door
de verdienslen uwer heiligen
wier ol'erblij/selen hier
beruslen (hij kust hfl al·
taor) (2), en aller heiligen:
gewaadig u al mijn zonden
te vergeven. Amen.

(j abI:el ~laria. Luc. 1, :.tS.
Die tllt"UlI ku!' is Otn l.ulde VJ.D eerbied en J!t"rde,
gebracht a3.C Jesu., .1,,01' uet altaar v.,dJcdJ. en v,,"1.; 33D de
Hil. lh,rte:a;cD, "lcr lIvcrbiijfle)1 daar bcwa.:ud wOrdtD.

(I) Züö ook C'Joette de ent:e1
t:l)
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§ 11. - Vaa bet Introïtus tot aan de Offerande.
Introïtus (I); bier bfogou eertijds de ~!i.; ooi.: maakt de
prieoter bet krui.teel.:en(2); .. ij _ken met bem het krui.teeken.
De 1,,/rOIIIlS geeft doorgaaJl' de }lQo(dJ(rdacltte der Mi. (3);
lezen wij bet aandacbtig. alsook bet ve,.s van den psalm.
op bet mysterie toegepast, en Glorit :!ij dnt Vr.Jder .. rtlarna
wordt bet IlllYDltus tot aan bet ven hernomen.

*(4) (Op de Kerkwijding). Ontzaglijk is deze plaals!
hier is hel huis van God en de deur des hemels; zij zal
het voorhof van God genoemd worden. Ps. 83. Hoe liefe·
lijk zjjn uw tabernakelen, 0 Heer der Heirscharen! Mijn
ziel is begeerig en smacht van verlangen naar den tempel
des Heeren. Glorie zij den Vader, enz.
De prieater en de aanwe,iKen ,eKKen driemul ;

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleisol/.

Heer, ontferm u onzer
(tot God den Vader).
Christus, ontierm u onzer
(tot God den Zoon).
Heer, ontferm u onzer
(tot God den H. Geest).

Zeg die unroepingen met bet vel trouwen V:lll de blinden
30). en de melaat.eben (Luc. 17. 11) en al de nood·
lijdenden uit bet Ev ... ngelic )1t. IS, :lI, 17. 14. :'lIc. 10, 4~).
(~It. 20.

'''r''''1: belcekeut.
werd oudtijda gezongen. terwijl de priester-celebrant. na de
,,:>orbereidende gebeden. zijn in/rd. deed in het heIligdom.
lIeden wordt bet ",/retlils in de plechtige ~Ii ..en gezongen.
terwijl de prie.ter de gebeden aan den voet van het altaar
leelót.
(2) lA de ~lI.sen van Requtcm =akt bij het krui. over bet
~l!aboek. om de ovelledenen te zegenen.
(3) B. v. op den 1"'" Zonda,;- V:lIl den Advent i. dit bet
ver/rouw". op God, die zijn volk verlosun zal; op bet blijde
Pa.acbeD : lk bm T.,'er,.t6e1I, al/dN;a.
(4) De deelen met een lterreken aangeduid. ZijD bij wiju vaa
voorbeeld. uit het EiKen van verschillende MisaeD genomen.
(I) Het Introïtus. een l..atijDlCh woord dat

MIS DI!R CATI!CHUMI!NeN OF VÓÓR.\\IS.

OIoria in excelcis Deo,
et in terra pax hominibus
bonre voluntatis.

27

Glorie (I) in den hooge
aan God, cn op aarde
vrede aan de menschen van
goeden wil.

Z6ó zongen de engelen bij de geboorte " 0 den \·erlo ..er
der wereld. Z6ó zingen zij nog bij de gebeim\'olle I;ehoortc d ..
Heih."d. op het altaar.
De Kerk heeft het Gloria der Engelen uitgebreid

Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tlbi propter magnam
gloriam tuam. Domine
Deus, Rex ccrlestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
jesu Christe : Domine
Deus, Agnus Dei, Filius
Patris. Qui toUis peccata
mundi, miserere nobis.
Qui lollis peccala mundi,
s u sc i pe deprecalionem
nostram. Qui sedes ad
dexteram Patris, miserere
nobis Quoniam tu so/us
Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
jesu Christe.
Cum Sanclo Spirilu, in
gloria Dei Patris.
Amen.
(1)

Wij loven ti. Wij zegenen
u. Wij aanbidden 1/. Wij
verheerlijken u. Wij danken
u om uwe groote glorl~.
Heer
God,
hcmelsche
Koning, God, Vader al·
machtig.
Heer Jesus Christus,
cenig~ehoren Zoon, Heer
(,od, L~m Gods, Zoon des
Vaders, die wegneemt de
zonden der wereld, on'ferm
u onzer. Die wegneemt de
zonden der wereld, neem
ons smeek.r:ebed aan. Die
zit aan de rechterhand des
Vadcr~, ontferm u onzer.
Want gij alleen zijt heilig,
gij alleen de Heer, gij alleen
de Allcrhoo~~tc,
Jesus
Christus.
:'lIet den H. Geest, in de
glorie van God den \' ader.
Amen.

In d. ~Iis meI ''''''I ol paan gewaad i. er geen Glo" ...
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Boe ICbOOll1 De prlUlel' - ell .. ij met bem - aallbidt en
dankt God de .. Vader 111 dit loflied: hij .me.kt Gai dm Zoo ..
om vergiffeIl" "" looft b,," samell met God de .. H. Geesl.
Bij de woorden; lVii aa"bidtkr. 11, wii da""~,, Ut 1ttern O"S
s","k~ebed aa .. , buigt m,," hel hoofd. Hel zijn drie doeleilldell
van bet Sacrificie: hel vierde - de verzoening - I. aangeduid
door de woorden: Die fIJ'r,uemt dt .o"den de,. 'UJereld,o"fferm
u

01l8e1".

Lellen "ij ook op de woorden: Gij allee .. &ijl IIei/,g, rii
alke.. de Hoer, KiJ all....
AlI,rlloorsle, 7ems-Clrrist" ••
Ia er een vul'lger akle vaD geloof CD aanbidding 1
De prielIer kust het altaar, om vaD JelUI, d""r het altaar
verbeeld, deD vredegroeI Ie oDlvangeD, diell hij met Opell
armea UIl de geloovlgell mededeelt, zeggende:

"6

P. Dominus voblscum.

De Heer zij met u (om
goed te bidden).

M. EI cum spirifu tuD.
En meI uw geesi (om
onze gezamenlijke gebeden, de Collecten die volgen,
aan God waardig op te dragen).
P. Oremus.

I

Laten wij bidden.

Dao volgelI de Collecten ol Go.ame .. /ij·ke Gebede .. der
galloebe vergadering. Due gebedelI word ell tot God gericht,
Ier eere van bet my.terie of den heilige van deo dag, of ""
aodere heiligeo "Ier aandenken alleeolijk gevierd word I :
bijg"\'olj( verscbillen zij voigens de feelld.gen (r).
!Je priester bidt met (Jltll .lY",f" .. bidden wij ook met groot
ve:trouweD. \'oor ons zelven, onze ollden, de Kerk, de
zondaars, enz.
(;llo d-~D'-~gi~De was er gewoonlijk maar ,)I~D Collecte in
de )[1., gelijk nu DO~ op iommige plechth!'c ieestd:II:!'t"o.
lJikwljl!l wordt er ~en of meer (,·ti.lClt.tOU.HOt biJJ.:evoeKd.
)Iel de COl leden komen. voor het getal CD de vol:!,ordt-.
de Secreten, \,lH)! de }'rcfatlt', ~D de Po.c;tcommunic$,
na de communie. o\'creca.
lJe Coller.te bestaat ,;cwooolijk uil drie deeleo: het ptt is
een lofs;raaj tol (;od gericht, of 't kor~ bt"J.:rip vaD 't .1IYJt"yu
dat wordt 2'cvierd: het ;td. eeU8 t'raar : het .~d. of bet IK.luit
cent snru.(·;lIJ; .I"UY Jesl4~' t'ryditnsft". B:. v. (,'p O. H Hemelvaart: « Geef. 0 J.~mJ.('huge God. dat WIJ. die geloovt'o dat
uW' ECJlilgeboreo lOOD. ODze Zaligmaker. JuJUJ
iu",t.
u ~eJtlomllte1t. (Juk mrl .'Itm in .Itll ht",el mugeH ;V;JJIC".
Dvvr O. 11. 7- C, en •.

f".
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• (13< Zondag na Sinksefl). Almachtige eeuwige God,
geef ons vermeerdering van Geloof, Hoop en Liefde; en,
opdat wij mogen bekomen wat Gij belooft, doe ons
beminnen wat Gij gebiedt. Door Jesus Christus onzen
Heer, enz. Amen.
• (Gebed voor den Paus). God, Herder en Bestierder
aller geloovigen, zie gunstig neder op uw dienuar N.,
dien Gij als Opperherder over uw Kerk hebt willen aan·
slellen; wij smeekcn u, geef hem de gratie om door woord
en voorbeeld nUllig te zijn aan zijn onderhoorigen, opdat
hij te zamen met de hem toevertrouwde kudde tot hel
eeuwig leven gerakc. Door J. C. O. H. Amen.
1'. Per D. N. j. C. Fi·
(Wij vragen u dit alles,
lium tuum,qui tecum vivit 0 hemelsche Vader) door
et regnat in unitate Spiri· O. H. J. C., uw Zoon, die
tus Sanct i Deus, per omnia mei U leeft en heersclll in de
sCl'cula sU!culorum.
eenheid van den H. Oeest,
God, in alle eeuwen der eeuwen.
ill. Amen.
I Het zij zoo! (1)
Ile Kerk beeft gebedeo; nu t;aat zij offderwiJu .. : door
de Propbeteo eo de Aposteteo, ia bet Epistel; door J. C zelf,
In bet Evangdi< .. door de Artiketen des Geloot., la bet Cr.du.
Epistel = Brief. Het Epistel is ooms genollleo uit bet Oud
Testament, doch meest::LI uit de Brieven V3..Q deD H. l'aulua
of andere ..\ postelen aan de eerste geloovigcn.

Uit verschil/ende Epistels:
• Gehoorzaamt uw oversten en weest hun onderdanig.
Heb. 13 (Uil de Il. Mis voor de HH. Bisschoppen).
Het geloof dat geen \\'~rken heell, is dood op zich zeil.
Jac. 2 (20 Oe!.).
(1) Amen, in de l.iturJ;!ie. drukt ofwel een aJ.:te van ~e1oot uit:
.1&1. het is zoo b. v. op 't einde vaD het Cr,.1o, ofwel een
,,'crlaDgcu, eèD weDsch
}Id JIj ="".' Deze is de gCl\'ODC
bctcckt:n.is op 't einde der (jeÓtd,n.
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Wordl volmaaki ... weest eensgezind, leeft in vrede, en
de God des vredes en der liefde zal ll1el u zijn. 2 Cor. IJ.
(Votieve Mis van de Il. Drievuldigheid).
Het lijden dezes tijds is van geen gewicht tegenover d~
toekomstige heerlijkheid, die in ons geopenbaard zal
worden. Rom. 8 (4· Zond af! na Sinksen).
Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid is ijdelheid'
maar een vrouw die den Heer vreest, die is lofwaardig
Spreuken, Jl (Voor eell H. Vrouw).
Zalig de dooden die in den Heer sterven ... Want hun
werken volgen hen. Apoc. 14 (Lijkmis).
Ovenoregen wij het woord Gods. Antwoorden .. ij uiterharte :

M. Deo gratias

I

Gode zij dank.

't X. een hartelijke dankzegging tot God, r::ever van alle goed.
Dan volgen Ii Graduale = Irap=""J: : oudtijds I:ezongen
door den diaken. van ~p de trappen van den predikstoel; .) het
hlijde Alleluia : I.·,ol! den !lar, dat in de ~!i.sen der O'erledénen cn 10 tijdt'D \'aD boetvaardigheid vcrvangtn worc1t
door het treurige Tractu$ = Sleep.a"J: : dat vr~gel' ;" un
Ird, gezongen werd; soms Jl Sequentia of Na&anJ: (I).
Al de ... nagen bebbea betrekkiDg op het fee.t van den
dag : volgen wij die met aaadacbt.

(Op Allerhtiligen) Graduale,' Ps. Vreest den Heer,
gij zijn heiligen allen; wan I die hem vreezen lijden geep
gebrek. v Maar die den Heer zoeken. hebben geen mangel
aan eenig goed.
Alleluia, alleluia. - v MI. 11. Komt tot mij, allen dio
vermotid en beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Alleluia.
Het l::vaDlfelie der ~l1s is meestal een verb ....1 of eea
sermoon van Jesul zelt.
De priester, diep nedergebogea, bidt God zijn hart en zijn.
lippea te ..,i,.i/:"" ten einde hel E v3.Dgelle waardig te
verkoDdigeu.
(I) Te weteo: op P~heD, V;Cll1na pasck1li," op SlDkaeD.
Vmi San(ü SpiritIIS .. op Jloog'V3a.rdig, Lauda ~,)'iQ": op
O. L. \'. van \'11 \\"ee~D, S!,zbal 4f1atrY en 111 llis5eD voor
overlodellen. Dies ,,-(r.
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Munda cor meum ae labia mea,omnipotens Deus,
qui labia IsaïlJ! Prophelcr
calculo mundasti ignilo :
ila me tua grata miseratione dignare mundare,
ut saneltllll EvanJ:clium
luum digl/e va/eam nuntiare. Per Christum Dominum noslrum. Amen.

Reinig mijn hart en lIIijn
lippen, almachtige God, di~
de lippen \'an den Propheet
lsaias met een gloeiend
steentje gezuiverd hebt;
gewaardig lJ mij door uw
genadige
lJarmhartiglleid
zoo te zuiveren, dat ik uw
11. Evangelie waardig
verkondigt'. Door Christus
onzen Heer. Amen.

Ile I:etoovigen liaan 'recbt uit eerbied voor het Evangelte en
om te loonen dat zij bereid zijn het Geloof krachtdadig te
verdedigen.

P. Dominus vobiscum.
O. Et cum spirilu tuo.
P.lnitium of Sequentia

stlneli El'angelii secundum

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Begin of Vervolg van
Evangefie volgens
vofgens
het H. Evangelie

r\.

N.
M. Gloria tibi, Dornine.

Gforie aan C,
Glorie

0

Heer.

lJe priester maakt met den duim een kruis op bot ~li.boek
aan de woorden Indium of Stq:'~Nti(f.", CD ook op voorhoofd,
mond en uorst.
~hkeD wij l:e1ijk de priester het kruistecl.:cn. en bidden wij:
• ~Iijn Gort. geel wij de gratio om de "',ubedeu vao bet
Evangelie attijd standvastig te getoovea. kloekmoedig te
belijden cn er getrouw mijn leven naar te schikken
M.

Uit verschillende Evangeliën :
~ij

'Wat baat het den mensch heel de werehl
were!.l te winnen, als
zijn ziel verliest? Mt. 16 (Mis van een H. Marle/aar).
Wilt gij tot het leven ingaan, onderhoud de geboden.
MI. 19 (13 Aug. 11. j. BerclImans).

Gij zuIt den Heer uw God beminnen uit geheel IIW
lart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand ...
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gii zul! uw naaste beminnen als u zelf. Mt. 22 (21
Juni, H. Aloysius).
Neeml mijn juk op en leert van mij, wan I ik ben
zachtmoedig en nederig van harte, en gij zul! rust vinden
voor uwe zielen. Wanl mijn juk is zachl en mijn lasl
is licht. MI. 11. 26 Feb. H. Matthias).
Ik ben de weg, de waarheid en hel leven. Jo. 14.
(1 Mei, HH. Phi/ippus en Jacobus).
Waakl en bidl, opdat gij niel in bekoring komt.':"!!. 26.
(Palmzondag).
Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt, heeft hel
eeuwig leven. Jo. 6. (H. Sacramentsdag).
op 't einde zeg/{en "ij lIIet den dienaar :
M. Laus tibi, Christe. I Lof zij u, Christus.
Oe priester kust (r) het

I

Jloet, zeggende:

P. Per evangelica dicta
delean/ur nos tra delicta.

Dat door de woorden van
het Evangelie onze zonden
uitgewischt worden.

Credo of G,looflb,lij.l''';1 : 't i. al ren ""t.. o~rd der
gelooylgen. die hU,n geloof aaa het Evangelie betijden (2).
Dtddea .. ij tet {'rdo lIIet eea groot Geloof.
(r) Behalve la de lU.sea na R'q,,;m,.
(I) De Liturgie heeft eea drievoudig Cr,do of Symbolum de.
Geloof•• anl!'eaOlllea : ;' het ~ymbo!um der lIt.: 't "erd gem.... ltt ia de Kerkvergaderlng.a vaa ."'irt" (325) ea Coastantinopel (38,) tegea de ketten die de Godheid vU J C. en van
dea H, Geest loochend.n; "' het ~ymbo'u11l va .. .I, AjM/,lm:
dit staat in dca Catechi.mu., klimt ~p lol de Apootelen en
wordt door de [>rlellen ten minste driemaal daa~ In de Gelf. AII/atijdr.n gelezen; :' bet ~ymbo!um genDellld va ..
nal;u,,, het wordt IOms io de l'rimen deo Zoodago gelezen.
Ilet Credo wordt in de ~III gelezeo op al de Zondagca. en op
"I de fcestdacen van J, C, (j. L. V" de Engelen. de ApoRelen,
de Ke,kleeraan; md.te Kerkwijding. den patroon der plaat.,
den ttlel der Kerk. op den feeotdag der H lIagdaleca en

ti".

u1:J~r

al de ü..:t;lvell \'aD die feesten.
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I
I

Credo in unum Deum,
Ik geloof in één God,
Pa tr em omnipotentem, den Vader almachlig,
factorem creli et terrre, schepper van hemel en
I'islbilium omnium et a:llue, van al hel zichtbare
invlsibilium.
i t/1 onzichtbare.
Et in unum Dominum,
En in één Heer, Jesu.
Jesum Christum, Fll/um Christus, den eenigge·
Dei Unlgenitum. Et ex boren Zoon Gods. En uit den
Patre nfltum ante omnia Vader geboren vóor alle
srecula, Deum de Deo, eeuwen. God van God, lich\
lumen de lumine, Deum van licht, waren God van
verum de Deo vero. Geni- den waren God. Geboren,
turn non jactum, con.mb- niet gemaakt, zelfstandig
stantialemPatrl,perquem . met den Vader, door wien
omnia facta sunt. Qui: alles gemaald is. Die om
propter nos homines et I ons, menschen, en om onze
propter nostram salutem zaligheid uit den hemel
descendit de creUs. Et: is nedergedaald. En (kniel
incarnatus est de Spiritu . eerbiedig) Hij heelt hel
Sancto ex Maria Virgine: I vleesch aangenomen door
et homo faetus est. Cruci- i den H. Geest uit de .\laagd
fixus etiam pro nob is, sub Maria en is mensch ge worPontio Pi/ato passus et den. Ook is Hij voor ons
sepu/tus est. Et resurrexit gekruist; onder Pontius
tertia die,secundum Scrip- Pilatus heeft Hij geleden en
tu ras. Et ascendit in ClI!- is begraven. En Hij is den
lum : sedet ad dexteram derden dag verrezen, volPatris. Et iterum venturus gens de H. Schrift. En Hij is
est cum gloria judicare opgeklommen ten hemel;
viros et mortuos : cujus zit aan de rechterhand des
regni non eril finis.
Vaders. En zal weerlwmen
met glorie om de levenden en de dooden te oordeelen;
wiens rijl; get:n einde zul hebben.
KI. Lilurri.. 3.
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Et In splrUum Sai!ctum
En (Ik geloof) in den
Dominum et vivifbllllem, H. Oeest, den Heer en
qui ex Patre Filioque pro· levendmaker, die uit den
eedit. Qui cum Patre et Vader en den Zoon voortFilio simul adoratur, et komt. Die met den Vader en
conglorificatur .. qui locu- den Zoon samen aangebtden (buig het hoofd) en
tus est per Prophetas.
verheerlijkt wordl; die gesproken heeft door de propheten.
Etunam,sanctam,catho-'
En (ik gelooJ) één, heilieam et apostolicam Ec- . lige, katholieke en apostoclesiam. Confiteor unum ! Iische I<erk. Ik belijd é~n
baptisma in remissiontm Doopsel tot vergiffenis dec
peceatorum. Et expeeto zonden. En ik verwacht de
resurrectionem mortuo- verrijzenis der dooden. En
rum. Et vitam venturi het leven der toekomende
eeuwen. Amen.
scuuli. Amen.
Hier eindigt de Mil der Catecbumenen, d.e ons
H. Sacrificie beeft voorbereid.

tjt

bet

11. MIS DER OELOOVIOEN OF
EIOENLIJKE MIS.
Zij bnat drie yoorname deelen: .' de Offerande, waarfloor
bet brood en de "'ijn UD God toe/l:ewijd worden; .. de
Consecratie. waardoor het bro<>d en de wijn veranderd word...
In Jeaul' l..chaam en Bloed. die aan God ...ordeD opredraj'ell;
:., de Nuttlng, ..... ar.n JelUI' Ucbum en 1I1aed renut warileD.

§l. De Offerande.

P. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.

De Heer zij meI u.
En met uw geest.

Uan noodlgt de priester de geloovigeD uit tot bet gebed:

Oremus.

I

Laten wij bidden.

Hij leest _t IUHe Item bet Offertorium, otf"'6a"r (I).
(I) Zoo '''''Gelild. oadat hij yooraaall g~Dge~ wer", terwijl
de Kel.ooYlgeD brood eD wijn eD a~dere giltee te .. off... braebtea·
daarUIt koos cl"" je prleater brood en w.j ... YDOr Ii.. t Sacrllicle ~
't overice dieDde tut onderhoud u .. de prleaten.. ook ...;
dea arme - De utrctande cler ......,-s 111 .1. Mi ...... voor
overledllllCn iI notl: een overblijl:'el "au dit gebnlik.
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Lees bet Off,,·lo,;um, Gocil goedbeId gedenltellde, 0IIl uw
ofl"erclft met Yreu:;de te doeII.

(Op Kersldag, 1e Mis).' Dat de hemelen zich verheugen
en dat de aarde zich verblijde vóór den Heer, want Hij
komt, Ps. 95.
(Op Pasellen) .. De aarde sidderde en zweeg, toen God
ten oordeel opstond, om al de verdrukten des lands te
redden. Ps. 75.
(Op O. H. Hemelvaari).· God klom op onder gejuich
en de Heer onder hazuingeschal. Ps. 46.
Opdracht van hct brood. !Je priester olltdekt de.. kelk.
heft de pateen omboog waarop de hOltie ligt, die bij
tot uitboetiDg zijD er zonden, voor al de aaDweaigea eD all.
cbrilteDell :

.,",aaltl

Suscipe, sancle Pa Ier,
omnipolens O!terne Deus,
hanc immaculalam hostiam, quam ego indlenus
lamulus laus ofJero tibi,
Deo meo vivo el vero, pro
innumerabllibus peccalis,
el oJ!ensionibus, et negligentiis meis, ti pro omnibus circumslanliblls, sed
el pro omnibus jldelibus
Christianis vivis atqlle
delunctis : ut mihi et illis
proficiat ad salutem in
vilam O!lernam. Amen.

Aanvaard, H. Vader almachtige, eeuwige God,
deze onbevlekte oberande

(nu nog brood, maar weldra jesus'Lichaam) (1), die
ik, uw onwaardige dienaar,
aan U, mijn levenden en
waren God, opdraag, voor
mijne ontelbare zonden, beleedigingen en nalatighe·
den en voor al de omstanders, maar ook voor alle
geloovige Christenen, leven·
den en dooden: opdat hel
mij en hun tot heil strekke
ten eeuwigen leven. Amen.

(.) De ,ebede.. der olferaude ell die yolgeJI tot aaD de c:ou.
cratie bebbell betrekklDg op eea dubbel voorwerp: bet
brood en deD wijD eD Oo)k 1-' Lichaam CD Blood, waariA
.ij welbaaa. gaan yerauderd worll.a : daarOIll wordt de
olferaude ."bet/Jdl ccbcelell.
.
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Welk gebed! Wal al vu&,eD beval hel Dlel? ZqgeD wij bel
op mei dezelfde gevoeleDI vaD ooImoed eD vernouweD all de
di~naar del Heeren. VercenlKen wij onl mei de ,,1.It}ulooz.
offerande en dragen wij ODS zelvf"D .aDlt:I~ met baar un God op.
"'enllnl van water en wiJn. De prieoler glei wijD ID deD
kelk, voqt er eeD weinig water bij (I), d ..1 bij &,ezerend
heeft (2). Inlulscbetl ltldl bij :

o God, die de menscheDeus, qui humanre substantire dignitatem mira- , Iijke natuur tot een wonbiliter condidisti, et mira- derlijke waardigheid hebt'
bilius reformasti: danobis verheven en ze nog wonper hujus aqure et vini derlijker daarin hersteld
mysterium, ejus d ivinitatis hebt geef ons, door het geesse conso.rt{!s, qui huma- heim van dit water en dezen
nitatis nostrcz fieri dig- wijn, deelachtig te worden
natus est particeps, Jesus aan de godheid van Hem,
Christus, Filius tu us Do- die zich gewaardi~d heeft
minus noster : Qui tecum onze menschheid aan te
vivit et re'gnat in unitate nemen, Jesus Christus, uw
Spiritus Sancti Deus: per Zoon, onze Heer, die met
omnia srecula sreculorum. U leeft en heersc!1t in de
Amen.
eenheid van den H. Geest,
God in alle eeuwen der eeuwen. Amen (3)
Opdracht van den wijn tk prielIer beft detl kelk omhooK,
draaKt de. wiJD op voor aller zalIgbeid :
(I) Ter &,e<b.chleDil VaD betgeeD J. C. ID 't laalste Avondmaal
wuroebijDlijt deed; Ier gedacbteni. oot un bel bloed en het
water ,lIe, Da JeoUI' dood, uit zijne doontoten zijde vloeiden.
(2) Hebalve In de Missen voor overledeDeD : In die Miuen
wordl iD 't ala:em_ niets of nlemaDd !:,ezegeDd.
(J) Luid.... dit gebed beleekeDt olie meDrlDg de ' ......"ig-i"K
d... t,,·te I14t,.r." 1.1 ]esuI·Cbrillul: - de wijD verbeeldt de
goddelijke, het water der meDlcbelijke Datuur; _. zij beteekeDt
oot o,,~e wr'UlliKi"K _I yUNS C4 ..i.t"s .ioor Je beiligmkkeDde IratIe. die ODI aan d. ,oddelijke Datuur deelachtig
.ukt.
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Offerimus libi, Domine,
calicem sa/ularis, luam
deprecanles clementiam:
ui in eonspeclu divinre
majeslatis lure pro nosira,
el lolius mundi sa luie cum
odore suavilatls ascendat.
Amen.
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Wij (priesler en ge/oovigen) offeren U, 0 Heer, den

kelk van zaligheid, uwe goederlierenheid smeekende ,
dat hij voor het aanschijn
uwer goddelijke Majesleit,
tot onze zaligheid en die
der gansche wereld, in geur
van zoelheid moge opklimmcn. Amen.
De priester, een weinig gebogen. naagt voor zleb .ell en bet
volk de noodige rulell."is om bet Sacrificie op te drae-en. en
smeekt God dit Ie aaDyaardn :

Mogen wij, met een 001In spiritu humililalis, el
in animo conlrifo susci- ! moedigen vermorzeld harl
piamur a Ie Domine: el : door U aangenomen worsic fial sacri/icium nos- den, 0 Heer, en verleen dal
Irum in conspeclu luo ons offer heden voor uw
hodie, ut p/aeeal tibl, aanschijn zoo voltrokken
worde, dal hel U, Heer
Domine Deus.
God. behage.
[Je banden uitstrekkende en opheffende. Imeekt bij den ••~'"
" .... d,,, H. (;"sl over bet bereide Sacrificie af: Hij i. 't die ill
ll.ri. de ~Ienscbwording bewerkt heeft; Hij die op het altaar
den ZOOD zal voortbreDgen :

Venl, Sancti!lcalor, omnipolens relerne Deus el
benetdic hoc sacr ificium
luo sanclo nomini prrepa·
ralulll.

Kom, Heiligmaker, almachtige, eeuwige God, en
zegen dit offer, dal uw
heiligen Naam bereid is.

Lavabo ~ lIalfdfNSlclti"r. IJle ceremonie berlnnert den
priHter eraan dat .ijn bart .on de mlnlte ylelt moet .ulnr
zijn. om tot God te naderen (.). -- De priester Imeekt God om
bHcbermine- legen zijne .. rdrukkers en beroept ,icb daarna
op zijn ouoehuld en .ijn ijver voor den godldlenll.
(.) De handw.ucbing IJ ""luurlIjk uit Ie leggen: oudtijdl bad
de priuler al de oWeu der gelooylgen in lijn buden onlvangen.
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Bidden wij dea pAla aet dezelfde ruoelenl ","n vertrouwen.
ootaoe<! en leedwezen de, harten. om 0111 ro.D de Ir:lelDIIe fout
te relDi,eD :

Lavabo inter innocentes
manus meas : et clrcumdabo altare tuum, Domine.
Ut audiam vocem laudis: et enarrem universa
mlrabilia tua.
Domlne, dllexi decorem
domus tUa!: et locum ha·
bltat/onls gloria! tUa!.
Ne perdas cum impiis,
Deus, anlmam meam: et
cum vlris sanguinum vitam I
meam.
i

I

In quorum manib,.s infquitates sunt: de.ctera
eorum rep/eta est munerlbus.
Ego autum In innocentia
mea Ingressus sum : redime me, et miserere mei.
Pes meus stetit In dlrecto : In ece/eslis bene·
dicam te, Dom int.
Gloria Patrl, etc.
(,) Wegrelatea ia de MI_
Paslletijd.

Ik wasch mijne handen
onder de onschuldigen en
ga rondom uw altaar, 0
Heer,
om de stcm des lols te
laten hooren en al uwc
wonderdaden te vermelden.
Heer, ik bemin den luister
van uw huis en de woonplaats uwer heerlijkheid.
Laai mijne ziel, 0 God,
toch niet verloren gaan met
die der coddeloozen, noch
mijn leven met dat der
bloeddorstige menschen,
in wier handen (de vruchten der) ongerechtigheden
zijn; wier rechterhand vol
is van (onrechtvaardig
ontllangen) geschenken.
Doch ik, ik wandel in
mijne onschuld,. verlos mij
en ontferm U mijner.
Mijn voet staat (llast) op
effen baan; in de vergaderingen zal ik U loven, 0 Heer.
Glorie zij den Vader (1).
enz.

UD

R.q"i.... ea la die na

deD
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De pri.~ter. een weini!; gebog.n. I.eekt de H. Drievuldigbeid. door de yoonpraak der heiligen. het boogheilir Sacrificie
te ""t-aarde" :

Suscipe, sancta Trinitas"
hanc l'blationem, quam
tibi oDerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu
Christi Domini nostri : et
in honorem beatre Marire
semptr Virginis, et beati
Joannis Baptistre, et sanctorum Apostolorum Petri
ti Pauli, et istorum, ti
omnium SJnctorum.- ut
illis proficiat ad honorem,
nobis auiem ad salutem :
et illi pro nobis intercedere
digneniur in crelis, quorum memoriam agimus in
terrls. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
Amen.
De

priea~r

Aanvaard, H. Drievuldigheid, deze offerande die
wij U opdragen tot gedachvan het Lijden, de
Verrijzenis en de Hemelvaarl van J. C., onzen Heer,
en ter eere van de H. Maria,
altijd Maagd, en van den
H. Joannes Baptista en van
de HH. Apostelen Petrus en
Paulus en van degenen (wier

I tenis

I
~

reliquieln hier berusten)
en 'lan alle Heiligen. Dat dit
offer hun tot eer en ons tot
zaiigheid strekke en dat zij,
wier gedaçhtenis wij op
aarde vieren, zich gewaardigen voor ons ten beste te
spreken in den hemel. Door
denzeilden Christus onzen
Heer. Amen.

noodigt cle relooven uit tot bet gebed :

Or.te fratres,

I

Bidt, Broeders,

en gaat In Ililte yoort :

ui meum ac vestrum
sacrijicium
acceptabfle
fiJi apud Deum Patrem
omnipotentem.
De

relooyir~n

antwoord.... :

opdat miJ a en uw
offerande aangenaam weze
aan God den Vader almaçhtig.

I De Heer aanvaarde het
sacrijicium de manibus I Sacrijicie uil uw handen
M. Suscipiat Dominus
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tuis ad laudem et gloriam
naminis suf, ad utilitatem quoque nostram,totlusqae Ecclesire sure sanctCl!.
P. Amen.

tol lol en glorie van ;din
Naam, ook tol welzijn van
ons en van geheel zijn
H. Kerk.
Het zij zoo •

!

.secreten. Slilk zeNtlet< over de offeraude. Zerrea .. ij
bier eeD gebed op, clat bet ,edacbt no Illeest al de Su,.,te,.
..eer,eeft:
• 0 God, UIIn.ard ,UDltig deze offer&llde ea, door u ..e
mtl., ltel ODI 111 daat U ook aangebodeD te ..orden al. eeD
oKeraode die U aureo.alll i••.

(Voorden Paus). Wij smeeken U, Heer, laat U door de
olfergiften verzoenen en geliel door een bestendige
bescherming uw dienaar N. te beslieren, dien Gij tot
Opperherder over uwe Kerk hebl willen aanslellen.
Door onzen Heer, enz.
De laawte ..oordeo der Secreten zegt de prlest"r luider :

P. Per omnla sCl!cula:

Door alle eeuwen der
eeuwen ..

sCl!culorum.
Aatwoordeo wij

0lIl

beel de offerande te bekrachtigen:

I

M. Amen.

Hel zij zoo.

§ 11. De Consecratie.
Pre'atle = Voorrede, t .... no bet C.. "",., dat ,"ol,t.

P. Dominus vobiscum,
M. EI cum spirItu tuo.
P. Sursum corda.

!

'

De Heer zij met u.
En m::1 uw I:eest.
Omhoog de harten.

Verbanneo .. ij alle Yfeelllde gedachten
t. !Ilogen ant.. oordeo :

M, Habemus ad Dom;-

num.
P. aratias agamus Domino Deo nostro.
M. Dignum et justum
est.

0111

io volle .... rh.id

Wij hebben ze lol den
verheven.
Laten wij den Heer onzen
God bedanken.
Dil is betamelijk en recht·
Yl'ardig.

H~er
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Nu yolgt bet plechtig dankIfcbed der Pref.. tle :

P. Vere dignum et
Waarlijk is het betamelijk
justum est, aquum et en rechtvaardig, billijk en
salutare, nos tibi semper heilzaam, dat wij U altijd
et ubique gratias agere, CII overal bedanken, heilige
Domine sancte, Pater om- Heer, almachtige Vader,
nipotens, aterne Deus,' eeuwige God, door Chrisper Christum Dominum I tus onzen Heer.
nostrum.
!
J. C. I. onze Middelaar: dat door hem alle dank tot God d8ll
Vader opkltmme, %ooalo ook door bem alle genaden op 00' njn
nedergedaald.

Per quem majestafem I
tuam laudant Angeli, ado- I
rant Dom ina tlones, tr~-I
munt Potestates. Call, I
calorumque Vlrtutes, ac '
beata Seraphim, socia ex- :
sultatione concelebrant.
Cum quibus et nos tras
voces, ut admltti jubeas,
deprecamur, supplici confesslone dlcentes,'

Door lIIien de Engelen
uw Majesteit loven, de Heerschappijen aanbidden, de
Machten in vreeze vereeren,
de Hemelen en de Krachten
der hemelen en de gelukzalige Serafijnen eenparig
en jubelend verheerlijken.
Vergun ons, zoo smeeken
wij, dat ook onze stemmen,
met de hunne vereenigd,
aanvaard mogen worden, terwijl wij, U neergebogen
lovende, met hen uitroepen (I) ;
S.actus, Sanctus, SanHeilig, (2) heilig, heilig, de
dus Dominus Deus Sa- Heer, God der Heirscharen.
baoth. Pleni sunt cali el Hemel en aarde zijn vol van
(,) Deze i, dè g."'.'u Prefatie. Eenlge feestdagen bebbec eeD
prefatie. " Zoudagt i. bet gewooDlijk de Pretatle ter
eere YaD de H Drievuldigbeid.
(.) AaD het Sa ..ctus wordt er Ifebcld, om de geloo.lgen te
verwltUgell dat bet pl.cbtl~ oogellbllk der eolltecratie Dadert.
YaD DD af kaleleD de geloo.lgen Ola zich tot de k01llll d.
HeereD voor te bereid ....

tir''''
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terra eloria tua. Hosanna uw glorie! (1). Hosanna in
in txeelsls. Benedictus, qui I den hooge I Gezegend Hij
venil in nomine Domini. die komt in den naam des
Heeren I Hosanna in den
Hosanna in exeelsis.
hooge I (2)
Hoe put deze scboone en plec.hlil;e lofu.ng bij Je,uI' kom.t
op bet altaar!
Canon = Recel. Het CaDOD - 't heilig.te deel der ~Ii. I. a's eeD ...... t, schier oDveranderlijk deel. Het bett .... t uit
gebeden ....n hel Sa .. e/u. tot aaD het Paler NDSIer: de
CODleCratie i. ec het middelpunt van.

1° Gebeden vóór de Consecratie.
00.('" en Ira"d", ten hemel, om lijD .macbleDd verlaDgen Daar Jesus' komsl uit te drukken eD dIep,
..e,"rge"g''', bidt hij voor heel de ~trlldende Kerk:

Oe prleater beft

Te ieitur, elementissime
Paler, per jesum Chrislum
Filium fuum Dorninum,
nOSlrtrm, suppliees roga- I
mus ae pelimus, uti accepla ,
habeas el benedicas hree '
t dona, hrec t munera
hree t sanela sacrificia
iIIibala, in primis qure
tibi ofJerimus pro Ecclesia
lua sanela calholica: quam
pacifiare, euslodire, adunare, el regere dieneris .
1010 orbe terrarum : una
cum famulo tuo Papa nos- ,
tro Pio, Antistite nos- i
Iro N.... ei Rege nosfro i

Wij (priester en geloovi_
smeeken U dan
ootmoedig, goedertierenste
Vader, en \'ra!(en U door
J. C. uwen Zoon, onzen
Heer, wil goedgunstig aanvaarden en zegenen deze
giften, deze gaven, deze
heilige en onbevlekte oHerande, (hij bidt met uitgestrekte armen) die wij U
vooral opdrafen voor uw

gen)

heilige katholieke Kerk:

I opdat gij U gewaardiget haar
den vrede te verleenen, haar
te bewaren, in de eenheid
te behouden en gansch de

(.) Z66 ,1II,en de EnceleD rODd Godl troon.
(I) Z66 rlepe. de kiDderen bi) JauI' t,lijde ialrede i.
JcrulalclII.
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Albtrto et omnibus or·
thodoxis, atque cafholicre et apostolicre fldei
cultoribus.

wereld door te besturen, Ie
zamen met uw dienaar,
onzen raus Pius, onzen
Bisschop N.... en onzen
Koning Albert en alle rcchtgeloovigen en b~lijders
van het katholiek en apostolisch Geloof.
Jn het "cJ,;:ende IItemento (der levenden) bidden wij voor de
in 'J

6ii~()"d"

vermelde personen.

Memento, Domine, ta-,
mulorum lamularumque
tuarum N. et N. et omnium
clrcumstantium, quorum
tibi fides cognita est, et
nota devotio: pro quibus
libi offerimus, vel qui tibi I
offerunt hoc sacrijicium i
laudis, pro se suisque 01Tl·
nibus : pro redemptione I
animarum suarUlTI, pro spe
salutis et incolulTlitatis
SUll? : tibique reddunt vota
sua, ll?terno Deo, vivo te
I
vero.

Gedenk,
dienaars

en

0

Heer, uwe
dienaressen,

(denken wij aan degenen

I die ons duurbaar zijn) en
allen die hier aanwezig zijn,
I wier geloof en godsvrucht

I

I

U bekend is : voor wie wij U
opdragen of die U opdragen deze offerande van lof,
voor zich en voor al de
hunnen, tot verlossing hunner zielen, tot hoop op hun
zaligheid en veiligheid en
die U, den eeuwigen, levenden en waren God, hun
smeekgebeden
toesturen.

Wij .. ervo)gen ons gebed en bero~pe1l ons op de GCDleeDlCbap
der Heiligen en de .erdlensten der zegepratende Kerk: hoe
krachtig wordt daardoor ODi gebed:

Communicantes. et memoriam venerantes: in primis gloriosre semper Virginis Marire, Genetricis
Dei et Domini nostri Jesu
Christi: sed et beatorum

In gemeenschap met de
Heiligen en de gedachtenis
vierende, vooreerst van de
glorierijke
Maria, allijd
Maagd, Moeder van God en
van O. H. J. C.; en ook van
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Aposlolorum ae Martyrum uw HH. Apostelen en Mar·
tuorum, Pttri et Pau/i, telàren, Petrus en Paulus,
Andrere, jacobi, joannis. Andreas, Jacobus, Joannes,
Thomre, jacobi, Philippi, Thomas, Jacobus, PhilipBarth%lT/rei, Matthrei,Si- pus, Bartholomeus, Matmonis et Tha1dai, Uni. theus, Simon en Thaddeus,
C/eli, Clementis, Xysti, Linus, Cletus, Clemens,
Cornelii, Cypriani. Lau- Xystus, Cornelius. Cypriarentii, Chrysogoni, jo- nus, Laurentius, Chrysogoannis el Pauli. Cosma et nus, Joannis en Paulus.
Damia ni, et omnium Sanc- Cosmas en Damianus en
torum tuorum.. quorum van al uw Heiligen. Door
meritis precibusque con- dezer verdiensten en gebe·
cedas, ut in omnibus pro- den, gelief ons te verleenen
teclionis ture muniamur dat wij in alles door den
auxilio. Per...
bijstand uwer bescherming
versterkt worden. Door denzelfden Christus onzen Heer.
Amen.
Geo*nd op de voonprult der beiligea. 5trekt de prieoter
de banden over bet brood en den wiju uit. 0 ... te beteekeaen
dat J. C., 111 .. Ieal Lichaam ea moed de olrergiiten gaaD
yeraDderd wordeD, ." 0'''' I/aais en voor ODze zouden zich
l\acbtoffert (I). IatuJlChea vraagt bij dat dese offeraade voor
b_ en at de geloovlgea eeD oaderpaJId .. eze van tIr,tle en

./dir""",
Hane igltur ob/ationem
nostra, sed et
cuncla lamilla ture, quresumus DOIT/ine, ut p/acatus
accipias : diesque nostros
in tua pace disponas, atque
ab a/erna damnaliont nos

SUllitUtiS

Wij smeeken U dan, 0
Heer, deze offerande van
ons, uw dienaren, alsook
van geheel uw gemeenschap
goedgunstig te aanvaarden;
onze dagen in uw vrede
te laten slijten en ons aan

---(;)-Aï~-I~gd~: in de Oude Wet. de prieoter beide Iaaodea
op deD kop VaD 't oiJerdier. dat daardoor aanre,i.., ..ercl
all betadeD aet .ijne ochulden eD die Ua paleb het vetk.
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rari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
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de eeuwige verwerping Ie
ontrukken en ons in 't getal
uwer uitverkorenen op Ie
nemen.
Door
Christus
onzen Heer. Amen.

Aan l/allc itilur wordt er Dogmaal. gebeld.: (;od is nabij;
... e~.D wij DOg moer i.ogetogcn.
Oe prielter vraagt eene laatlte maal dat de Offerande God
moge 6d"rtn :

Quam oblatlonem til
Deus in omnibus, qur.esumilS, benetdictam, adscripttam, rattam, rationabilem,acceptabilemque
lacere digneris : ut nobis
Cortpus et Santgllis fiat
dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi.

Wij smeeken U, 0 God,
gewaardig U deze offerande
in alles gezegend, aangenomen, goedgekeurd, redelijk
en aangenaam Ie maken,
opdat zij voor ons (tot
voedsel onzer zielen) het
Lichaam en het Bloed
worden van uw allerliefsten
Zoon O. H. J. C.

2° Woorden der Consecratie.
Al wa.t voorafgaat en volgt maakt all eene kroon uit rond
4eae yerbeven offerdaad.
JelUI draagt zelf bet Sacrificie op door de band en den mond
van dea priester: de persooD van dca dienaar verdwijut, om
zoo te zeggeo.

Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus
suas, et elevatis oculis in
cr.elum ad te Deum Patrém
suum omnipotentem, tibi
gratias agens, benetdixit,
frtgit, deditque discipulis

Die (d. i. J. C, 't laatste
Illoord van Quam oblationem) daags vóór zijn lijden
het brood nam in zijne heilige en eerbiedwaardige
handen en zijne oogen ten
hemel verheffende tot U,
God, zijn
almachtigen
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suis dicens : Acciplte, et
manducale ex hoc omnes :
Hoc est enim corpusmeum.

Vader, U dankende, het
zegende, brak en aan zijn
leerlingen gaf, zeggende:

Neemt en eet er allen van; want dit is miJn IIcbaam.
De prieoter bielt ea aubidt zija God (.'" llag der bel). Oaa
beft bij de H. Hootie ter aaJlbiddinK omboog (.4' Ilac): - UIIaebou .. ea .. ij die, aanbiddea .. ij JeaUl en .enen ...ij : M;;"
Hier en mij" God (.); - de prieater kniell nog1llL&l. (3· IlaC).

Simili modo, postquam
Insgelijks, als het avondcrenatum est, accipiens et maal gehouden was, dezen
hunc prreclarum Calicem I voortreffelijken kelk in zijn
in sanclas ac venera!Jiles . heilige en eerbiedwaardige
manus suas : item tibi gra· handen nemende, U (Vader)
lias agens, bent t dixit, I wederom dankeod, zegende
dedltque discipulis suis, Hij dien en gaf hem aan
dicens .- Accipite et bibite zijne leerlingen, zeggende;
ex eo omnes .Neemt en drinki er allen
Hic est enim Calix San- ui! ; want dit Js de kelk
guinis mei, novi et reterni vaa mijn bloed, van
leslamenti: mysterium ft- het nieuw en eeuwig verdei: qui pro vobis et bond, geheim des gelooJs,pro multis effundetur in dal voor u en voor vele~
remissionem peccatorum. I zal vergoten worden tot
, vergiffenis der zonden.
Hrec quotiescumque feZoo dikwijls (knielende)
ceritis, in mei memoriam gij dit zult doen, zult gij het
te mijner gedachtenis doen.
lacietis.
In de koobare oogenblikken der ConIecratle kaa men nOi'
ze&gen: • 0 Mijn God, aanYaard deze H. Offerande vaa uwen
ZOO1I, en aaavaard ook mij, die mij zelveo heel en al met Hem
ea door Hem aan ti opdraag .•
(.) Voor elke aanroepinI', aftaat VaD 7 jaren en 7 quadral'OIIen.
Dae aaaroeping mag met hardop, docb .. el In Itille door
oIk_ aboaderlijk gebeden worden. (.Act. Apoot. SediI.• 5 Jaa.
'9.6. bI. .3. Ad. I).
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Ook: .0 IIlÎiIl God, iD Y_DigiDg JIlet bet H. Slacbtoffer,
uw ZOOD, GlUlbjd ik uit al de krachtoD mijnor dol, ik daIC41J,
ik Imeek U OJll ve"riffmis JIlijDor sondoD en 1'&D dio der
guiche wereld; SCMM lIlÎi de TDlbardlnr, bekeer de zoDdaara,
'lorlOl de .1e1811 deo nce'luurl, zecon mijDo faml11e, '0(811
onzon H. Vader den Paua. on..... bemiaden Aartsbl..cbop,
onze prieatera, CICII nderland .•

3° Oebedea aa de Coa .. ecratle.
De priester Dffert aan God bet 'lol trokken Sacrificlo op :

Unde et memores, Do- I Daarom (d. i. om Uil! gemine, nos servi tui, sed et bod - het opdragen van
plebs tua sancta, ejusdem 't Sacrificie - te volbren·
Christi, Fi/ii tui, Domini gen) 0 Heer, wij (priesnostri, tam beata! passio· ters), uwe dienaren en ook
nis, necnon et ab in/eris uw heilig volk, gedenkend
resurreetionis, sed et in het heilig Lijden van denzelfca!lis gloriosa! ascensio- den Chrislus, uwen Zoon,
nis: offerimus pra!clara! onzen Heer, alsmede zijn
majeslati tUa! de luis donis Verrijzenis uit de dooden,
ac datis, HostiamTPuram, en zijn glorierijke HemelHostiam t sanctam, Hos- vaart, offeren wij aan uwe
tiam t
immaculatam, aanbiddelijke Majesteit
Panem t sanetum vita! van uw eigen giften en gaa!terna!, et caUeem t ven een zuivere offerande,
salutis perpetua!.
een heilige olferande, een
onbevlekte offerande, het heilig Brood van het eeuwig
leven en den kelk der altijddurende zaligheid,
Hij naact aan God bet goddelijk Slacbtoffer to aa,,,,aa,.d~IC,
oooala Hij do ofrer&llden un Abel, Abra.bam en llolchisedoch
aan'laazd beeft :

Supra qUa! propitio ae
sereno vultu respieere digneris et accepta lIabere, siculi accepla habere dfgna-

Gewaaardig U met een
genadigen en gunstigen
blik op deze offerande neer
te lien en ze even behaaglijk
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lus es munera pueri lui i Ie aanvaarden als Gij hebt
jusll Abel, ti sacrificium , willen aanvaarden de giften
Palriarchce noslri Abra- : van uw dienaar den rechthO!: el quod tibi oblulit ! vaardigen Abel en het offer
summus ,sacerdos luus I van onzen Aarlsvad~r AbraMelchisedech,
sanclum! ham, helgeen uw Hooiesacriflcium, immaculalam : priesler Melchisedech U
hosllalil.
i opgedragen heeft: (zie zoo
nur op deze) heilige offerande, onbevlekte ollergift.
De printer. diep gebogen, .meekt God, dat zij die &aD bet
Sacrificie zulieD deelDemeD, met u/{."j"l: eD renad. morn
venuld wordeD.

SuppJices te rogamus, I Wij bidden U oOImoedig,
omnipotens Deus: jube I almachtige God, doe deze
hrl'C per{erri per lIlanus otferande door de handen
Sancti Angeli lui in van uw H. Eniel op uw
sublfme altare tuum, in hoogverheven altaar brenconspectu divince majes· gen, vóór het aanschijn
tatis tuce: ut quolquot uwer goddelijke Majesteit;
ex hac altaris partlcipa- opdat wij allen die, aan dit
tio11/', sacrosanctum Filii offer deelnemende, het
tui Cor-;-rus et Sun-;-gui- allerheiligste Lichaam en
ne11l sUlI/pserimus, oll/ni Bloed van uw Zoon zullen
benedictione ccelesti et genut hebben, met allen
gratia rep/eall/ur. Per hemelschen zegen en geeUlI/den Christum Domi- nade vervuld worden. Door
denzelfden Christus, onzen
num noslrulI/. Amen.
lIeer. Amen.
Vóór de CODsecratie bebbeD .. ij gebeden 'oor de s{riid,,,u,
en de .oonpraak iDeerO~veD der ~~gtlr.J'~nde A'erlc ," au ~aaD
wij biddeD "oor de lijdende Kerk in het .I/.m",lo dIr
overledemen:

Memento etiam, Domint, IUlllu/orulI/, {,w/u-

Gedenk ook, 0 Heer, uwe
dienaars en dienaressen
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que tuarum, N. et N. qui I
nos prC1!cessuunt cum'
signo jiJei, el dorrniunt
in somno pacis
lpsis, Domine,el omnibus
in Christo quiescentibus,
locum retrigerii, II/eis et
pacis, ut indulgeus, depre- I
camur, Per eumden Christum Dominum nostrum.
Amen.

(denken lIIij aan degenen
voor lIIie lIIij willen bidden)
die ons met het teellcn des
geloofs zijn voorgegaan en
in den slaap van vrede
rusten.
Wij smeeken u, 0 Heer,
verleen hun en allen die
in Christus rusten de plaats
van verkwikking, licht en
vrede. Door denzelfden
Chris:us onzen Heer. Amen.

:>O'a yoor do levenden en o\'erledeDtD
bidden ... ij ook voor on~ zelf :

Nobis quoque peecatoribus tamilis tuis, de
multitudlne miseratlonum
tuarum sperantibus, partem aliquam et socielam
donare digneris, cum tuis
sanctis Apostolis et Martyribus: cum joanne, Stephano, Matthia, Barnaba,
Ignat/o, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate,
Perpetua, Agatha, Lucia,
Agnete, CC1!cllia, Anastasia, et omnibus Sanctis
tuis: Intra quorum nos
consortium, non C1!stimator meriti, sed venia!, qUC1!SI/mus, largitor admitte.

~Q

~ebedtD

te hebbtn.

Ons ook (op de borst
slaande) zondaars, uw die·
naars, die op de menigvuldigheid uwer barmhartigheden betrouwen, wil ons
eenig deel en gemeenschap
\'erleenen met uw HH.
Apostelen en Martelaren :
met Joannes, Stephanus,
l\lallhias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas,
I'erpelua, Agatha, Lucia,
Agnes, Cecilia, Anaslasia,
en al uw Heiligen, in wier
gezelschap wij U smeeken
ons te aanvaarden, niel ten
aanzien van onze verdienKl. Liluyrie. 4.
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Per Christum Dominum sten, maar ons vergiffenis
nostrum.
vergunnend. (Wij vragen
U dit alles :) door Christus onzen Heer.
Door .. ieD ons al d,t rotd, de gratiën nn het Sacri6cie,
wordt;

j(el:ev~n

Per quem hrec omnia,
Domine, semper bona
creas, sanrtltficas, vivi";·
flcas, bene';'dicis, et prres·
tas nobis.

Door wien Gij. Heer, al dit
goed immer voortbrengt,
heiligt, levend maakt, zegent
en ons verleent.

En door .. ien de H. Drievuldigheid alle

Per Ip-;'sum, et cum,
Ip';'so et in Ip";so, est t/bi
Deo Patritomni potenti,in
unitate Spiritus i' Sancti,
omnis honor et gloria.

~r

ontnDgt :

Door Hem, met Hem en
in Hem is aan U, God,
almachtige Vader, in de
eenheid van den H, Oeest,
alle eer en glorie.

Gij zijt, 0 Jezul, de ">.re middelaar tullchen God ell de
melllChell.
De priezter .luit dit gebed u b~l hel CaDon :

P. Per omnia srecula' In alle eeuwen der eeuwen.
sreculorum.
Hij verheft de Item, opdat het ..otk bem boore
het CanOD gevraagd il, bekrachtige:

M. Amen.

eD

al, wal in

Het zij zoo I

De Nuttlne.
1° Voorbereidende eebede •.
§ 111. -

Het aebed des "eeren, het allerwaardigwle .. allerbeote
gebed, bereidt on. tot de Il. Communie:

Oremus: Prreuptis SQlutaribus monili, et divina institutione Jormati,
audemus d/cere :

Laten wij bidden : Door
heilzame bevelen aange·
maand en door een goddelijken Meester onderricht,
: durven wij zeggen :
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Wij "raCeII aan God, ODzen \'ader, al wat &trekken kan tot
zijn clorie en tot onl welzijn, in 't bijtonder. 0'" dart/riltsd.
6r.o~. "oor31 Itel 6rood 111/ de .. lumd (Ol' bel altaar) .. e.ür/:edaaU (jo. 6, 50) en ook de "erg:!leltis o,,><r sclmldm. om
JUUI IIlet een zuiver bart te ontvanl:'eD :

Pater aoster, qui es in
ceeUs, sanctificetur nomen
tuum: adveniat regnum
t/lum; flat voluntas tua,
sicut in ceelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie:
et dimitte nobis debita
nostta, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris:
et ne nos inducas in
tentationem.
M. Sed libera nos a
malo.
P. Amen.

Onze Vader, die in de
hemelen zijt; geheiligd zij
Uil' naam; ons toekome uw
rijk; uw wil geschiede op
de aarde als in den hemel.
Geef ons heden ons
dagelijl;sch
brood
en
vergeef ons onze schulden,
gelijk wij vergeven onze
schuldenaren; en leid ons
niet in bekoring.
Maar verlos
den kwade.
Amen.

ons

van

De priester neemt de pateen in de recbterhand en, de laat.te
nu bet Oll;e Vad,,,. herbaleDde, "oe",1 }uj' kd "~t'aad
waarvan wij vtTzoekrn ,.. erloat Ie ZijD:

Yra.a,(

0'

Libera nos, queesumus
Domine, ab omnibus ma·
lis, preeteritis, preesentibus, et luturis: et intercedente beata et gloriosa
semper Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis
Apostolis tuis Petro et
Paulo, atque Andrea, et
omnibus Sanctis, da propitius pac/!f1l in diebus

Verlos ons, bidden wij,
Heer, van alle verleden,
tegenwoordig en toekomend kwaad en, door de
voorspraak der heilige en
roemwaardige Maria, altijd
Maagd, Moeder Gods, met
de HH. Apostelen Petrus en
Paulus en Andreas en alle
Heiligen, (depriestermaakt
over zich zelf een kruis
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nostris: ut ope misericordi((' tuce adiuti, et
a peccato simus semper
/lberi, et aiJ omni perturbatione se:uri.

met de pateen en lust ze),
geef goedgunstig :'redt in

onze dagt~n, op:lat wij, door
de hulp uw~r barmhartigheid gehoJpen, altoos van
zonden vrij en van alle J(\vellingen gerust mogen zijn.
De prie!öter breekt de H. Hostie. om onll eraan te herinneren
dat ltsUi in 't batste ,\ vondmlai hetze:fde deed co dat
priestt"r en geloovigeD, nu zooall dan, één en hetzelfde
hemelsch brood deeleo (r).
De /I. Ilostie brekonde, zeg! hij:

P. Per eumdem Dominum nostrum
jesulII
Christum Filium tuum,
qui tecllfll vivit et regnat,
in unita te Spiritus Sancti
Deus.
Per omnia scecu/a s(~
cu/orum.
1\1. Amen.

Door denzelfden O. H.
J. C., uw Zoon, die met
U leeft en heerscht in de
eenheid van den H. Geest,
God.

(Met luide stem). In alle
eeuwen der eeuwen.
Het zij zoo.

De priester m3akt met een deeltje der 11. Hostie drie
krullen o . . er d~D kelk en ze,;t :

P. Pax .;. Domini sit .;.
semper vobls .;. cum.
M. Et cum spiritu tuo.

De vrede des Heeren zij
altijd met u.
En met uw geest.

De priester laat he' deeltje d~r il lIstie io deo kelk vallen
zegt intusschen dit schoon g-ebetl \ óór de Communie;

toD

Hwc commixlio et con·
secratio Corporis et San·
guinis Domilli nostri jesu

Deze menging en heiliging van hel Lichaam en
l.lJoe.! Onzes Heeren J. C.

(Il -IJeze t1eelut'mi"1; aan het nutten ..·ao hehelfde Brood is
bet zlonebeeld tier broederlijke Iief~c otlde, al die het nutten
toD eeD krachtiKe spoorslaJ!' (lm de lief,lc te ondf·rboudeD. Laten
wij d,o dikwijls met de 11. Kerk biddeo : , /leer. stort in 00.

deo g'test uwer Heldt". op1at uwe gratie decenen vercenige, die
~ich met hC'zelfde hemelscll Brood verzadigd hebbeD .•
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Christi fiat accipiel/tibus
nobis in vitam teternam.
Amen.
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slrckke ons die hel nullen,

tot

het eeuwig

leven.

Amen (1).

Het AICRU'; Uei i. een voorbereid in!: tot dc Communie; .. ij
vragea de goddelijke barmhartigheid ea dca v'tde:

Agnus Dei, qui to/lis
Lam Gods, dal wegneemt
peccata mUI/di, miserere de zonden der werdd,
nobis.
ontJerm lf ol/ur.
AKnus Dei, qui to/lis
Lam Gods, dal we~neeml
peccata mundi, miserere de zonjen der Wereld,
nobis.
ontferm U onzer.
AKllUS Dei, qui tollis • Lam Gods, dat wegneemt
peccala mUI/di, dona nobis de zonden der wereld,
pacel/l.
Keel ons dell l'rede.
1Je 1': ic."liter ontwikkelt de \'raa~ van het derde .11:"/0 /Jei en
smeek.! den ~ rr.i~ voor de Kerk af.

Domine Jesu Christe,
qui dixisti Aposto/is tuis,'
Pacem reUnquo vobis,
pacem meam do vobis,'
ne respicias pcccata mea,
sed fidem Ecc/esi.1' tua:
eamque secundum vo/untatem luam pacificare et
coadunare digneris " qui
vivis et regnas Deus, per
omnia sa:cu/a stP-cu[orum.
Amen.

I

Heer J. C., die aan uw
Apostelen gezegd hebt: Ik
laat u den vrede, Ik geei u
mijn vrede; geef geen achl
op mijn zonden, maar op
het geloof uwer Ker!l, en
gewaardig haar volgens
uw wil in vrede en in
eenheid Ie behouden, Gij
die leeft en heerschl, God
in alle eeuwen der eeuwen.
Amen 3 .•

(,I Die mengiag der UH. Gedaanten of vereenigtag van Jesus'
Lichaam en moed verbeeldt zijn glorierijke \·errijtenis.
(ol In de l!issen voor overledenen slaat men niet op de borst;
aan de I'lt' cn ad. aanroeping zegt men :

aan de 3d•

K~if

Aun de nul, CD

!(ee! kUH de erwi!(e rust.
(3) [Jil gebed wdr,it in de ~lis~ell VaD Rt:oJ14h:m \\o"e,.:.:c:ateD.
:
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J)aa,o;> "ol,en Iwee gebeden all onllliddelijke voorbereid In,
tot de CollIlIlunie.
In het
,ebed vraagt de printer de 6IfJf"!idi,,~ 'fan alle
kwaad en de vol"ardiHK i,. "ti rotd.

,.t.

Domine Jesu Christe. ' Heer J. C., Zoon van den
Fili Dei vivi, qui ex volun· levenden God, die naar den
tate Patris, cooperante wil des Vaders en met mede·
Spirifu Sancto, per mor- werking van den H. Geest,
tem tuam mundulll vivift- door uw dood het leven
casU: Iibera me per hoc aan de wereld hebtgegeven.
sacrosanctum Corpus et verlos mij door dit uw
Sanguinem tuum ab om- allerheiligste Lichaam en
nibus iniquifatibus meis Bloed van al mijnongeti universis malis: et lac rechtigheden en van alle
me tuis semper inhrerere kwaad .. maak dat ik altijd
mandatis et a te nunquam aan uw geboden gehecht
separari permittas : qui "Iijve en laat niet toe dat ik
cum eodem Deo Patre, et ooil gescheiden worde van
Spirifu Sancto v/vis et U, die, met denzelfden God
regnas Deus in sczcula den Vader en den H. Geest,
sreculorum. Amen.
leeft en heerscht, God, in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
In het .,I. gebed ..aagt hij dat do COllIlIlunie helll een
.,,,krla,,d ."." .alir4lid WeR :

Perceptio Corporis tui,
Dom/ne Jesu Christe, quod
eeo /ndignus sumere prczsumo, non mihi proven/at
in judicium et condemnationem: sed pro tua pietate
prosit m/hlad tutamentum
mentis et corports, et ad
medalam perclpiemdam:

Heer J. C., laat het nullen
van uw Lichaam, dat ik,
onwaardige, ga ontvangen,
mij niet tot vonnis en
veroordeeling
strekken;
maar dat het mij, volgens
uw goedertierenheid, tot
bescherming van ziel en
Iic.'Iaam d/ene en mij een

MIS DI!R OELOOVIGI!N OP I!IO!NLIJK! MIS.
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QUivivis et regnas .:um Deo heilzaam
genasmiddel
Patre in unitate Spiritus verschafte: Gij die leeft en
Sancti Deus, per ornnia ' heerscht met Goi den Vader
srecula strelllorum. Amen. in de eenheid van den
H. Gee~t, God, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
2° NuttIng.
Pe priester knielt, neemt de H. HOItie In zijne handen
en zegt vol blijdlChap ;

Panem cwlestem accipiam, et nomen Domini
invocabo.

Het Hemelsch Brood zal
il, nutten en den naam des
Heeren aanroepen.

Hij ocelOt de H. HOltie in de IInker-••1.... 1 met de rechterhand driemaal op zijn bont (1.1'''''' 'uI/ me,,) en zegt eiken
keer. ;

Dom/ne, Don sum
dl,nus. ut in tres slib
tectum meum : sed tantum
dic verba, et sanabitur
anima meao

Heer, ik ben niet waardig
dal Gij komt onder mijn
dak; maar spreek alleenlijk
een woord en mijn ziel
zal gezond worden.

\'ooraleer te commualceeren. zegG'en wij deze drlevoudl,e
aanroeping met de ()otmoetlizlleid en het fI,r/rouwe,. .-all den

Honderdman.
De prle.ler m....kt een krullover .Ich met de U. Hostie,
zegl(ende;

t Corpus Domini nostri
Je;;u Christi custodiat
animam meam in vitam
IPternam. Amen.

Het Lichaam van O. H.
J. C. beware mijn ziel len
eeuwigen leven. Amen.

De priester out godvruchtig de H. HOltie, blijft eenige oogen·
blikken la overweging, verzamelt de deeltje. der H. Hostie die
op het corporale gebleven zijn eD, al. buiten zich zelf nn
dankbaarheid, roept hij uit;

Quid retribuam Domino
pro omnibus Qum retribuit
mihi? Calicem salutaris
accipiam, et nomen Do-

Wat zal ik den Heer
wedergeven voor al wat Hij
mij geschonken heeft? Den
kelk van zaligheid zal ik
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mini invocabo. Laudans nullen, en den Naam des
invacabo Daminum el ab Heercn aanroepen.
AI
inimis meis salvus era.
lovende zal ik den Heer
aanroepen en van mijn vijander. zal ik bevrijd zijn.
Hij maait een kruis over zich met

·;·,...·anguis Damini noslri
jesl/ Christi cusladial
animam meam in vi/am
,rlernam. Amen.

C.CIl

kelk en bidt

Hcl BloeJ van O. If.
J. C. be ware mijn ziel len
eeuwigen leven.
AlI1en '1).

Het eeuwig leveH, dat i. de VQoto".!::.wnc vrucut der H. Communie.
De priester nut het H. Bloed.

3° Daakzegglng.
kelk:
Quad ore sumpsimus,
Heer, geef dal lVij in een
Domine, pura menie ca- zuiver hart onlvangen helpiamus el de munere geen IV ij mei den mond
temparali j:at nobis reme· genul hebben en dal het
dium sempi/ernum.
ons van een gave in den
lijd lot een geneesmiddel voor de eeuwigheid worde.
Bij het zuiveren van den

Hij waacht zijn vingeren met wijn en water:

Corpus taam, Damine,'
quod sumpsi, et Sanguis, I
quem potavi, adha:reat \'is·
ceribus meis et pra'sta, '
ut in me nan remaneat
scelerum macula, quem

Uw Lichaam, Heer, dat
ik genel en uw Bloed dal ik
gedronken heb, kleve aan
mijn binnensle en geef dat
er in mij, die met deze zuivere en heilige Sacramenten

(r) 't Is hoogst wenschelijk en 't i. de ~ee.t der Litur.rie, dat
aan de ~uttiDg de geloovigen ook.. communiceeren; al:oo
nemen zij \'olkom~n deel in het Sacnfil-ie. KunDen "ij niet ter
H. Tafel naderen. doen wij dan een Geestelijke Communie
en zen'en ... ij : • ~lijQ Je.us. ik aanbid U. die wezenlijk teKen·
woordig zijt IQ bet H. Sacrament; 0. hoe vurie verlang ik U io
miju bart te oDtviliJgcn! Kom eD blijf in mij •.
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pura et sancta rcfecerunt
sacramenta : qui I'ivis
el regnas in scrcula scrcu·
lorum. Amen.
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gel'oed ben, geen vlek van
zonde overblijve; Gij die
leeft en heerscht in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Dan leest hij een ,"eri. Communlo geDaam'. omdat het
eCl1ijd. gezongen werd ler9.'ijl de geloovigcD c,'")mmuniceerdcn.
(Bsle Zondag na Sinxen) : Smaal\! en ziel dat de Heer
goedertieren is I Gelukkig de man die op Hem vertrouwt.
Ps. 33.
Daarna: Postcommunie : Gebed,.. de Communie. Zeg
uiterbarte : c 0 Heer . ..-ij ('t,/a"ken U, dat Gij ons aan uw
goddelijke gebeimen bebt lalen deel nemen en wij sm,den U
de gratie af er groot voordeel mee te doen •. Dat is meestal de
zin van de gebeden

(Voor den Paus). Geef, wij smeeken U, Heer, dat het
ontvangen van dit goddelijk Sacrament ons bescherme cn
dat het uw dienaar N" dien (Jij als Opperpriester over
uwe Kerll hebt willen aanSlellen, te zamen met de kudde
hem toevertrouwd alloos heware en versterke. Door
Christus onzen Heer. Amcn.
Slot der Mis.
P. Dominus vobiscum.
De Heer zij met u.
r.1. Et cum spiritu tuo.
En met uw geest.
P. IIe, Missa est.
Gaat, 't is de wegzending (I).
M. Deo gratias.
Godc zij dank (2).
(I) Mls~a of .l{issio beteekent werull./ing: nandaar het
woord .Ibs. om het H. Sacrificie aan te duiden.
Oudtijds eindigde de :lIis met het lle, .}!issa nl.
Op deboetdagcn zegt men: Buudicamus DomiNo, Lattn wij
God bedallJuM en in de ~It. voor overledenen : R~qu;eseoJ"t in
pace: Dat .y. ;" vrede ruslen R. Amen. lid .~i 3.0.
(2) Uitdrukking van dankbaarheid voor al de gunsten onder
bet verhevenlte der gebeimen bekomon.
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Placeat: dit I. eeD laatste gebed tot de lt. Orievuldlgbeld:

PlaceJt tibi, sancta
Trinitas, obsequium servi·
tutis mere: et prl1!sla, ut
sacrificum, quod oculis
/wr Maies/atis indignus
ob/uli, libi sU accep/abite,
mihique ti omnibus, pro
quibus iIlud obtuli, sil,
/e miseranle, propitiabile.
Ptr Chris/um Domi:lum
nos/rum. Amen.

Behage U, H. Drievuldigheid, de hulde mijner dienstbaarheid en laat het Sacrificie dat ik onwaardige
voor de oogen uwer Majesteit opgedragen heb, U welgevallig zijn en mij en allen
voor wie ik hel offerde, door
uw goedertierenheid, tot
verzoening strekken. Door
Christus onzen Heer.Amen.

11< prielter kUit bet altaar - 't il .ijD afscbeidsgroet, - heft
oogeD eD banden teD hemel, om (jods .el;eD af te Imeeken eD
zqeot de aaD""ezi~eQ (I)

P. Bentdica/ VOS omnipo/ens Deus, Pater, e/ Fi·
lius, i- et Spiritus Sanctus.
M. Amen.
P. Domi"us vobiscum.
M. Et cum spiritu luo .
.st-Jan~-E"angelie

Zegene u de almachtige
God, de Vader en de Zoon
en de H. Geest.
Het zij zoo.
De Heer zij met u.
En met uw geest.

d. i. bet begiD er nD (.) :

P.t In ilium sancliEvan·
gelii secundum joanntm.
M. Gloria libi, Domine.

t8egin van 'tH. Evangelie volgens den H. JoannesGlorie zij U, 0 Heer.

(J) 10 deD belrtnne .egeode de Bwchop of de prlester·celebrant de ,etooYlgen, la 't voorbijgaan, wanaeer hij .leh aUf
de ..crlati) begaf.
(2) De geloo>h:eo bebbea altijd een bijzoaderea eerbied
!(ebad >oor St-Jaol·EYaa!(elie. om wille .ijaer kracbt:
daaruit 'proot la de middeleeuwen het gebruik dit Evaagelie
aaa bet altaar a .. de ~Itl te le.ea.
Wanneer de priester des Zondag', aDder de Vasten, op de
()uatertemper- en de Vil;llIedageo, en op deo Maand.~ der
Kruiadagen de MI' nn d~n dag alet celebreert. wordt hier In
de pluta .aa bot S' Jan' Enagelle het Evangelie vaD den
dali: uit bet MI,boek gele.en.
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In principio eraf Verbum, ti Verbum eratapud
Deum, et Deus eraf Verbum. Hoc erat in principio
apud Deum. Omnia per
ipsum facfa sunt: et sine
ipso factum est nihil
quod factum est. In ipso
vita erat et vita erat lux
hominum et lux in tenebris lucet et tenebra! eam
non
comprehendtrunt.
Fuit h.mo missus a Deo,
cui nomen erat joannes.
Hic venit in testimonium
ut testimonium perhiberet
de lumine, ut omnes crederent per ilium. Non erat
lIle lux, sed ut testimo·
niumperhiberet de lumine.
Erat lux vera, qUa! iIIuminat omnem homil/em
venientem in hunc mun·
dum. In mundo erat et
mundus per ipsum 'actus
est et mundus eum nOI/
cognovit. In propria venit
et sui eum non receperunt.
Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem /ilios Dei fier i, his
qui credunt in nomine
eJus : qui non ex sangui·
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In den beginne (der tijden) was het Woord (God
de Zoon) en het Woord was
bij God (den Vadtr) en h~t

I

!

:

:
'
:

I

Woord was God. Dit was in
den beginne bij Uod. Alles
is door hetzelve geworden
en zonder hetzelve is niets
geworden wat geworden
is. Het leven was in Hem
(als in zijn oorsprong) en
het Leven (het Woord) was
het Licht der menschen en
het Licht schijnt in de duisternis (de zondige wertld)
en de duisternis nam Het
niet op. Er was een mensch,
door God gezonden, wiens
naam was Joannes. Deze
kwam om getuigenis, om
getuigenis te geven van het
Licht, opdat allen gelooven
zouden door hem. Hij was
het Licht niet, maar hij
kwam om getuigenis te
geven van het Licht. Het
ware Licht was dat (het
Woord), hetwelk iederen
mensch verlicht, die komt
in deze wereld. Hij was in
de wereld en de wereld is
door Hem geworden en
de wereld heelt Hem niet
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nihus, Ilequc ex I'olul/tate erkend (als God). Hij llwam
camis, neque ex voluntate in zijn eigendom (tot zijn
viri, sed ex Deo nati sunt. uitverkoren volk, de Israë·
Et verbum caro factum Iifen) en de zijnen (voor·
est et habitavit in nobis ·t grootste gedeelte) namen
et vidimus gloriam ejus, Hem niel aan, doch zoo·
gloriam quasi Unigeniti vele Hem aannamcn, aan
a Patre, plenum gratire die gaf Hij machlom kin·
et veritatis.
deren Gods Ie worden, hun
die in zijn naam gelooven; die niel uil bloed, noch uil
den wil des vleesches, noch uil den wil eens mans, maar
uil God (uit de kracht van Gods gratie) geboren zijn.
En het Woord is vlee.sch geworden (men knielt)
en heef! onder ons gewoond en wij (de Apostelen en
zijn leerlingen, getuigen van zijn mirakelen) hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd (Hij openbaarde zich voor
ons als God), een heerlijkheid als van den Ecniggeborene
uil den Vader : (Woord) vol van genade en waarheid.
M. Deo gratias.
Gode zij dank.
I t»C l

,!Iia eCD gc!cleo ~li5 bidt de priester drie \\·ecl ;;cC'Toetcn i
vervolJ;ens Sa/tie R~gi"a :
'Vees J;e~Toet, Koningin, )[oeder der b.lrmhartit;bcid. OOi
leveo, onze zoetheid, onze hoop, wees C'c;::'l'oet.
Tot 0 roepen wij, bannelingen. kinderen van Eva.
Tot u verzuchten wij, k:agcod en wccr;cud. io dit da.l van
tranen.
,retaan dan, onze ~hddelarelJ sla op ons uw LarUl:j'vttgl'
Dogen.

En toon OOI na dit balliilg.chap, de gezegeude vrucht u "'S
lichaam., Jesu •.
o meedoogeDde, 0 goedcrUerece, 0 zoete )laJ.gd ~Iarla. ~
t. BId voor ODS, H. :'\lueder Gods.
1\. Opdat wij waard i!; wordea der beloflea vaa Christu •.
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God. oozt' toevlucht en onze kracht. ~ie genadig "ed~r op
het volk d:..t t; smeekt f"n door de voorspraak der J:lorteri5ke
en onuc\'lektc ~Jaagd ('n ~loeder (;005 :\larla, van den he~ltg'en
joseph, haar bruide,::om. van uw heilii:c Apostelen Petrus en
Paulus en van alle heiligen, verboor barmhartig en goed·
gUDlttig de J,!'cbeden die wij storten voor de bek~riD~ der
zondaren, voor de vrijheid eo de "erheffiDI;' OD~er 'loeder de
H. Kerk. lloor denzelfden Chtistu..;. onzen Heer. J\men.
Hell~ge Aartsengel ~licklel, \'erd~dig ons in den :iot~ij(i; wees
onze bescherming tegen de booshl'id cn de listt'D des dui.els.
God gtbit.ie Irtm, smeeken wij otl1moedi~; en Gij, \'orst der
hcwdsche legermal'ht. drijf ~at:ln CIJ de andere hooze .:"esteo,
die tut verderf dt"r z:e"eo o'"er de wereld ronddw;ller.. ·lovc de
godde;jq.:.e kracht in de bei teruJ.:' Ameo. Coc dag't"o ;·t1 )
1/. I/art vaN J(SUJ, ontltrm U v';~ty. Driema:tl{ï j ee 7 q. afl.)

Na hel H. Sacrificie der Mis, is Itet Kerkelijk Officie
of de Getijden, het voornaamsle openbaar geiled \\".lr·
door de Kerk aan God den verscltuldigdel1 eercdiensl
bewijst.
Het Kerkelijk Officie zijn gebeden, die priesters en
kloosierlingen dagelijks moelen zingen of lezen, op bevel
en in naam van de Kcrk.
Hel Kerkelijk Officie bestaat voornamelijk 1" uil psalmen, die Gods lof verkonden, 2° uit lezingen, die
onderrichten en Slichten, 3" uil loJzanf'en, tcr ecre Gods
of der Heiligen, 4° uit smeekgebeden, sirekkcnde om Gods
hulp te verkrijgen.
Het dagelijksch Officie is samengesteld uil zeven Uren
of TljdeD: 1° de Metten of Nocturnen, d. i. het /l:achtgebed, met de Lauden (Morgenlofgebed) ; 20 de Pr Îmen
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(Morgengebed); 3° de Tertiln (gebed der dtrde uur);
4° de Sexten (gebed der zesde uur,; 5° de Nonen (gebed
der negende uur); 6° de Ve!>pers of Avondofficie (1) en 70
de Comoleten, welke het Officie voltrekken en hel schoonste
avondgebed uitmaken. - Mochten de gelooviren de
schoone gewoonte hunner voorvaderen hernemen de
plechlige Vespers op Zon- en Feestdagen bij te wonen I Door die schikking van het H. Officie wil de Kerk alle
uren van den dag aan God toewijden en, door een
gedurig gebed, zich vereenigen met de hemelsche geesten,
die vóór den troon van God en het Lam staan en den
Heer onophoudelijk loven: Lof, heerlijkheid, wijsheid,
dankzegging, eer, macht en sttrkte komt onzen God
toe in alle eeuwigheid. Amen. Apoc. 7, 12.

,,,,tif.,..,,

(.) De Ve.. peu ZiJD .ameD,eatald uIt ;l.IMn< BD
of voorZaLKeD, eeD /ta/illel (korte led.. ,), reD Ay"'''us (Io8ied),
deD Id.a"r • J,/"r"'ficlIt " bet G,lHd e1I dik"ijl. eeD o! .... et
(itda,lr'rn;SUIl.

TWEEDE DEEL.

De Ceremoniën der HH. Sacramenten.
HOOFDSTUK

li

I. - Algemeene begrippen.

ceremonien der Sacramenten zijn uitwendige I Je cereIlebeden en godsdienstige teekens, die de DloniëD.
H. Kerk bij het toedienen der HH. Sacramenten
voorschrijft, zooals het maken van llruisen, het gebruik
van wierook en licht, enz.
De Sacramenten bestaan hoofdzakelijk zonder de cere- waartoe
monien; doch deze zijn ingesteld om de Sacramenten ingeltetd.
met meer eerbied te doen toedienen en ontvanllen en
om ons de kracht daarvan beter voor oogen te stellen.
Deze twee vruchten zijn van de grootste waarde: zij
bewegen ons om de Sacramenten met meer geloof,
godsvrucht en liefde te ontvangen en om dikwijls aan
die heilzame genade bronnen te gaan pullen.
Meer nog dan de andere .ceremonien der H. Kerk, door wi~.
zijn die der Sacramenten onze achting overwaardig :
zij komen ons van J. C., den Instellrr zelf der Sacramenten, of van de HH. Apostelen en de H. Kerk.
Stipt, zonder eenige verandering, moeten zij onderhouden en enkel in den nood mogen zij weggelaten
worden.
Het Concilie van Trente (1) gebiedt de kracht en het
Ilebruik der Sacramenten, en bijgevolg ook den zin der
(1)

l!

s.... "4.

De Refor .... c. VII.

zie Cal.

ROM. 2'

deet,

D. 16.

M
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ceremoniën, die hun kracht zoo levendig voorstellen,
aan de gelool'i~en uil te Icg~en.
Hel hock, dal de ceremonien der Sacramenten bevat,
heel Ritueel, naar het Latijnscll woord ritus, kerk-

gebruik.
Wat bet is.

HOOrN;TUI\ IJ. Het Doopsel.
Het Doopsel is een Sacrament he/welk, door de
uitwendige wassching en de aanroeping van de
H. Drievuldigheid, den mensch zuivert van alle zonden.
\Y~rmh. wij baadeleo over de are1ffolfië" der SacramenlcD,
i. er enkel .praal: van het ptccht1i Doopsel.
Om die c~remoDiéQ beter te vt"rstaao, moeten ... ij 00' berinneren dat, gedureDd(~ oe fOeTSIe vÎ.q eeuweo, het Doopsel
meeltal aan volw.$~enen tOf'gedicod werd.
Door het Doopsel ontvaojCen ",j de btiligm,l<endc gratie en
worden alzoo tot het ~ujttlUlt lero, J;:tborcn: wij bebooren
dan ook bij bet Doopsel J(testelijke .aders (peter.s, van ,.l/lr.
t'41dtr) tn geestelijke woeden (meters, van maltr, moeder),
te bebben.

A. Ceremoniën voor het Doopsel.
('omllo0,,'0

.vo...

I. De naam I'an een Heilige wordt aan den dooptling
gegeven, om dezen tot voorbeeld en b~schermer of
patroon te dienen
2. Men blijft met het k;nd in 'I portaal ol achter in
de kerk en volgens recht zou men moelen buiten
blijven (1). Immers dit kind is nog buiten de Kerk en
onwaardig in het huis des Heeren te komen: het
Doopsel openl hem de deur der Kerk (2).
3. Na den naam gevraagd te hebben, zegt de priester
(,) lJok tie ~elootslterli"g," moe,ten OCGtijds in de voor·
kerk Iportoal) blij'·en.
(2) [DdlCO eeD \'olwasscne gedoopt wordt, moet bij eeul
in de voorDaamsle waarheden van dcn godldlCDst oQdcrwezeu
w'lrd~D.
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tot het kind: « Wat vraagt gij V;,11 de Kerk Gons 7» De
peter, in naam vau het kind, alltwovrdt : " Het Geloof. .. ,.
Zoo ook ondcfI'roeg men de geloorslcerlil1licn.
4. Hij blaast ddemaal over het aangeLicht \'<'11 ltet Lind
en bezllleert den duivtl de ziel k verlaten: " {,a uit
dit kind, onreine geest, en ma"k pla"ts voor dell H. Geest
den Tr(\oster. JO Dit blaTen betcekel1t het verjagen van
den duivel (I).
5. De priester maakt het kruisteeken op het I'oorhoofd van den doopeling, opdat hij zich nooit schame
over het Evangelie en het kruis, en op de borst, opdat
hij den Gekruiste altijd zou beminnen en navolgen.
6. Hij legt zijn hand op het hoofd van het kind om
te beteekenen dat Je Kerk het onder haar bescherming
neemt.
7. Hij legt een weinig zout in den mond om te
be!eekenen dat het doopsel de ware christelijke lIIijsheid
geeft en de ziel van het verderf der zonde bevrijdt:
!lct ZO\lt immers is het zinnebeeld der wijsheid en der
onbederfelijkheid.
8. De herhaalde bezwering en handoplegging strekken
tot verjaging van den duivel.
B. Ceremonien onder het Doopsel.
1. De priester leidt het kind naar de doopvont en bidt
satllen met peter en meter het Symbolum des OeJoo"
(2) en het Gebed des Heeren.
(I J Is de doo,e!icl: een vol .. aasene. dan ademt do pric!\ar
ook oyer .ijn aaugezicht om aan te duiden dat de hOI ligmakeJ>do grat!o 111 hem komt.
t>j De Zallgmaker, eer hij de zieken genas, wekte ~en op tot
Oeloo': zij moeaten g"looven. - Ook <1. I(c\ooblrerllngen
"crden, voor hun Dcxlp.el, in het Symbolum en den \·:.deron.
oodcrwClclI.

kl.liturgie

5

oud ...
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2. Naar het voorbeeld van J. C., den doofstomme
jtenezende, raakt de priester eerst de ooren aan van den
dooJleling met een weinig .speeksel en zegt: Ephpheta,
dat is, Word geopend " daarna den neus, zeggende :
in odorem suavitatis, tot goeden geur,' om te btteekenen
da: de geloovigen altijd naar het woord Gods moelen
luis:eren en den goeden geur der deugd verspreiden.
3. De doopeling verzaakt aan den duivd, aan zijn
werken (de zonde) en zijn pomperijen (de aanloksels
tot zonde).
4. D.: priester zalft den doopeling met olie, zinnebeeld
der sterkte, op de borst en tusschen de schoude,~. opdat
h:j het Geloof van J.-C. in hd hart standvastig moge
bewaren en zijn juk kloekmoedig dragen.
5. De doopeling legt plechtige belijdenis van het
Oe loof af.
6. De priester vraagt aan den doopeling : .. Wilt gij
gedoopt worden? » J. C. !legeert enkel vrije soldaten.
Na 't antwoord: "Ik wil ", doopt de priester het kind:
hij giet ter eere van de H. Drievuldigheid, driemaal water
over het hoofd van het kind, telkens kruisgewijs, om aan
te duiden dat het Sacrament uit de verdiensten van den
Gekruiste zijn kracht heeft; tezelfder tijd zegt hij : Ik

doop u in den naam des I'aders, t, en des Zoons t,
en des H. Geestes t (1).
C. Ceremoniën na het Doopsel.

0"

1. Het kind wordt
het bovendeel van 't hoofd gezalfd
u bet
Y•• p.et me\ ,hrisma (u<lbclI:olie), om te beteekenen dat het
(.) Om lu het !Joop•• ; waarlijk peter· CD Illeter te ZiJD, moel
_ , ,,,,1I,,eD.1e bel .".~liJl toedienen vaD bot SacrameDt.
\,lul.. ervao,er, op deo doopellor
door .leh zeif lil
Cl. ha.lleR ,<"CU

4., .•••
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chris/en of leerling van Christus geworden is en, zooali

hij, de gezalfde des Heercn.
2. Men legt een witten doek op het hoofd van 't kind,
om er aan te herinneren dat het zijn onschuld, door het
Doopsel hersteld, zonder vlek moet bewart:n, ten einde
het eeuwig leven te bekomen. (1)
J. De brandende kaars, die men peter en meter in de
hand geeft, beteekent het licht des Geloofs en de vlam
der Lidde, die de gedoopte ontving, en door de goede
werken altijd voeden t'n vermeerderen moet, totdat hij in
oe bruiloftszaal des hemels zal binnentreden.
Bewaren wij met de grootste zorg het kleed der onschuld
en vernieuwen wij dikwijls, namelijk op onzen' verjaaflla~,
de beloften van het Doopsel.
HOOFDSTLJt(

lIJ. -

Het Vormsel.

Het Vormsel is eefl Sacrament hetwelk, door de
zalving en de heilige woorden, sterkte geeft om hel W .. I heIl.
Gelooj kloekmoedig te belijden.

De gewone dienaar van hel Vormsel is de Bisschop.
Vormsel is zoo veel a:,; Vroomsel, iets dat vroom, d. i.
kloek maaht. Inderdaad dit Sacrament dient om het
~eestelijk Icven te volmaken en te versterken.
\\ïj geven de ceremoDicD vaD bet \' ormsel io de volgorde.
zoual. <tij in het bildolD ~IecheleD voorgeschreven zijn.
(.tIe,.J~yJ. Brit/tI.u, Zij" E1ICinenUe KurJinwwl Jlercie,., n. 25)
(I) Zoo werdcn in de eersle lijden dcr KClk dc gedooj>ten
met eeD wit kleed omhangen, dat zij acht dagen droegeD~aD
WK. vóór p ... cllcn lvI Belokcn Paschcn. '1 Is daarnn dat
dcze dag in '1 Lalijn beet Dominica In Atbis (vcllimenll.
depo"iti"). Z,ndac in (afgelegde) lViIIe Klur'" : vmdat .ij
aladan hun wit kleed ;L1r;elca:J Il.lûJco co la iCWUDO kleedij
vovrkwa.wcll.

6R
Cerem<>ni"n.

op. CP.RI'\\()~lFS

OER 1111. SACR'\.\IP.STE~.

1. De vormelingen ling·~n samen den lolzanf.: Venl
Creator.
2. De bisschop sleellt zijn handen uit over al de
vormtlingen en smeek I God dat hij den H. Geest met
zijn zeven gaven in hun zielen zou storten.
3. Daarna zalft hij ieder in het bijzonder met het
H. Chrisma (I) en, hem teekenende met het te~ ;"en
des H. Kruises, zegt hij tezellder tijd deze woorde~
N (naam van den vormeling) ik leeken u niPt het leeJ.en

des Kruitses en ik vorm u mei het chrisma der zaligheid (2). In den naam des Va t ders, en des -j- Zoons
en des Heiligen -;- Oustes. Anlw _ Amen_
4_ Vervolgens slaat hij hem zachtjes op de wang,
zeggende: De vrede zij mei u (3)- - Onmiddelijk wordt
de H_ Olie, uit eerbied, met brood en watten algevaagd_
5_ Wanneer allen gevormd zijn, zingen de kinderen de
Antiloon : Confirma ...
6. De Bisschop zegent al de vormelingen te zamen_
7. Samen met de kinderen, hernieuwt hij de beloften
(,)

Chri~", ..

0; l.>alsemQI:e : de olie duidt ....n d ..t de I(raUe
,'1': -held, uOI fJ"sterkl en, hetgeen ODe
In den dienst GOQS haJd v.. lt, ver.acld. De balse ... verbeeldt
den ,eur der cbri.telijke deugden.
I') Terwijl bij dIe 'Voorden zegt, m ....kt hij meI den duim
Mil krui. op hel 'Voorhoofd van dcn vormeling, om aan te
duidtn d .. t de chrilten zleh nooit mag Ichamen over bet krui.,
.~ar zijn Geloof in den Gtkru!lte zonder vree' moet belijden.
Ilie zalvint" il ·tezelfder tijd een opleii1ni der handen,
venai .. zij gescbiedt met den duim der recbterband, die,
onder de za.lvlng, op bel boofd van den vormeling gelegd
wordt. - Ook de Apootolen deden door de h .. ndopltgging den
H. Geest over cle goloovigen nederda!en.
\ ,) Om bemto leeren dat bij bereid moet zijn de boleedlgingen
en de venma.dingen voor bet Gelool te lijdec, en dat rle
.,..dr de beloonin, VaD ZijD ,eduld ...1 WCleu.
yaD rleD H. Gct,t ous
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van het ()oopscl en bidt meI hen het Symbolum des
Geloo/s, den Vaderons en den Weesgegroet.
~ (11':\. J. In bet \' vrmsel is er ecn peter ,"oor de jongens, een
meter voor de mei~jcs.
2. Onder de cercmonicQ van het Vormsel zullen wij den
H. Geest vurig bidden. dat hij den overvloed zijner gaven
CD gratiën in onze zid
J.:clieve te .torten : daartoe kan
men dco Ichoonco lobaDI! : Veni, Cr::ator, Kom, Sclu;per,
godvruchtig herhalen.
J. Door het Doopsel worden .. ij K,Nd van God, door hot
\?ormscl SiJlJ.zat t!l'" .1· C. SdllmcD wij ODI Dooit over ODS
00100i, verdedigen "'ij het kloel..moediJ: tegen onze yijaoden
en belijden wij het, ware het noodig, zelfl ten kosle v.n onl

le,en.

HOOFDSTUK

IV. - Het H. Sacrament
des Altaars.

IIet 11. Sacra/1/cnl dcs Allaars .is eCII Sacralllent in
he/welk jeslIs Chris/us zelf onder de "cc/aalllcll vun
brood en wijn tegenwoordig is.
A. De eeredienst van het H. Sacrament des Allaars.
1. W ij moelen groolen eerbied hebben voor alle de
HH. Sacramenlen, doch aliermeesi voor het H. Sacrament
des Altaars, omdat hel al de anderen in uilmunlendheid,
heiligheid en waardigheid ovçrlreft.
2. Men vereert het H. Sacrament "oorname!ijl\ door
het t~ bezoeken, IC aanbiddcn, in de COlllmunie te nullen,
door hel vieren van den feestdag en '1 bijwonen der
processie Ier eere van 'I Allcrl1<:iligslc; ook nOg doer het
plcchtig uit Ie slellen, in hct Lol, ol anderszins, zooals
tijdens de Gedurige-Aanbidding oi het "certig-uur-gebed.
3. Uit eerbied voor 'I H. Sacrament lIloet het ciborie,
waarin de HH. Hoslien bewaard worden, meI een witten
doek bedekt zijn.

Wat het I•.

j:hlrlcd.

Vereeting
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4. Vóór het H. Tabernakel moet er gedurig een lamp
branden, Godslamp geheeten (1).
ICn i elep.

5. Men moet op de rechlerknie eerbiedig knielen, als
men voorbij het H. Tabernakel gaal; en op de twep. knieen
met een diepe hoofd buiging als men voorbij de plaats
gaat waar het H. Sacrament uilgesteld staat, of waar
men Ons· Heer uitreikt.
Terwijl mep knielt, IJ het goed te zeggen: C;,/oofd _;j :J. C.,
de oogep naar het Tabernakel op te heffen en .J esus te groeteD.

B. Het uitreiken der H. Communie.
Ook dit gnchledt me! weinig ceremoniën, wellicht omdat
de Communie, een deel der MI. uitmakende, eertijds in de
I.tturgie geen afzonderlijke bediening "" •. - Zij .. ao In den
letterlijken zin een Communie, d. i. ten volkomen deel·
neminl!: der geloovlgen aan hot Sacrificie door hel nutten van
Je."o· Lichaam en Bloed.
De liturgie. toont on. welk Innig verband er he.!aat
IUSlchen de ~Iis en de Communie, wat het uitreiken daarnn
aangaat, 'I zij ooder, 't zij bulten de )lio; ook buiten de ~Iil
I. moet men OPI·Heer uitreiken met den 11001 van de kleur
der ~II.; 2. men moet de gebeden C01l{iltor, ,l!iS(Ytafur en
I"d"lcmliam opzeggen. zooal. In 't begin der ~!il; J. de
"oordea : Ecu AK""S Dl;. Ziehü,. Jut Lam Gods ziospelen
op die der ~lis : Ac"'" Dá .. 4. de woorden, die de prle.ter
driemaal herhaalt. al. bij de 11. 1I0ltie aan de geloovigen
toont: DOMini, non SU"" di~"us. Uur, ik heli "iel w4lardig,
zegt bij ook In de ~Ii.; ein~lijk 5. de printer .preekt dezelfde
woorden uit wanneer bij Oo.·Heer aan de geloovigen uitreikt
of zelf nut.
Voor,

I. De ceremoniën, die hel uilreiken der Communie voor·
afgaan, zijn er een uilmunlende voorbereiding loe.
a) De gebeden: Confiteor, Misereatur en Indulgentiam,
slrekken lol de

vergiffenis der

zonden (zie die bI. 23 en 24.'.

(I) 't Is aan die lamp dat mon doorgaans kan erkennen op
welk altaar bet H. Sacrament rust. Zij drukt de vurig beid
nn on. Geloof en onze liefde tot J. C. uit en bet verlangen
om dag en nacbt rond zijn H. Tabernakel te waken.

III!T H. SACRAMI!:-IT DES AlTAARS.
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b) Het toonen der H. Hostie met de woorden Eece
Agnus Dei: " Ziehier het Lilm Gods, ziehier die
wegneemt de zonden der wereld ", verlevendigen het

GeiooI, herinneren aan Jesus' lijden en ontsteken het
verlangen om Jesus te ontvangen.
c) Het gebed: Domine, non sum dignus : « Heer, ik
ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar
spreek alleen een woord en mijn ziel zat gezond worden ",
driemaal herhaalrl, dient om de ootmoedigheid en het
vertrouwen van den Honderdman te verkrijgen.
Zeggen wij die gebeden met den priester mee en
klopptn wij driemaal op onze borst.
11. De woorden welke de priester bij het uitreiken der
bij,
H. Communie spreekt: Corpus Domini: « Het Lichaam
O. H. J. C. beware uw ziel ten eeuwigen leven. Amen ",
toonen dat dit Sacrament niet alleen een voedsel is,
maar ook een voorname beveiliging en onderpand
der toekomende glorie. Het kruisteeken dat hij met
de H. Hoslie over het ciborie maakt t, duidt aan
dat dit hetzelfde lichaam is, dat voor onze zaligheid
aan 't kruis is genageld; het dient ook om den
communiekant te zegenen.
111. Na het uilreillen der Communie volgt de dank. aa ~et
zegging: de pi iester doet die door het gebed der ultreikn.
Communie en vooral der Postcommllnie van de Mis
Ie lezen.
Heeft hij Ons· Heer uitgereikt huiten de Communie der
~\is, dan zegt hij het schoon gehed : 0 sacrum convivillm:
• () hdlij( gastmaal, "aarin Christus GeDut, de gedachtenll
.aa zijn lijden ge'lit'rd. de ziel met genade 'f'orvuld en oas CCD
onderpand der toekomltlge glorie geschoDken wordt .•

De geloovigen, die gecommuniceerd hebben, zullen
best doen, lot dankzegging den priester te voll:en en
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met hem de Misgebeden of de gebeden na de COllIlIlunie
te lezen.
Wann~er hij den zegen gedl, IlIaken allen het kruisIeeken.

C. De Commimie der zieken.
Wat

berei1eD.

btdlfen?

Wat behoort men in de liamcr van den zieke te
bereiden? f.lcn plaats I er, bij \'oorkeur in 't zieht
van den zieke, ecne la/rl, met een witten linnen doek
bedekt; daarop een kruisould tusschen twee hrandende
kaarsen, een glas met wijwater en een takje gewijden
palm, een weinig gewoon water. Men spreidt over den
zieke en tot onder zijn kin een willen doek, om tOl
communiekleed te dienen.
De priester, met liOorhcmd, slooi en wi!ten humerale
aan, draagt eerbiedig het H. Sacramc~t. Als hij de kamer
binnentreedt, zegt hij: Pax huic dali/ui! Vrede zij dit
huis. Antw. En aan al/en die hel bewonen " hij zet het
H. Sacrament op het corporaal ne.ler, knielt, - de 0111standers knielen en blijven gelinielrl, - hij besproeit
zieke en I,amer met wijwater en bidt.
Daarna worden de gewone gebeden \'óor de Communie
gelezen: confiteor, Miserea/ur, Indulgenliam met dit
verschil : als de priester Ons-Heer geeft, 'zegt hij :

Ontvang, broeder (zuster) den Reispenning van het
Lichaam O. H. J. C., die a bescherme tegen den boozen
vijand en u brenge tot het eeuwig leven. Amen. - Wordt
de H Communie niet ab Reispenning gegeven, dan leest
hij het gewone gebed.
Na de Communie, doopt de priester zijn vingeren in
het water om ze af te wasschen, leest nog een gehed
en zeKent den zieke met het H. Sacrament.
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In de kerk wedergekeerd, zegl hij hel gewoon gebed
lot hel H. Sacrament op en zegenl meI het Allerheiligste
de aanwezige geloovigen (1).
I!OOFD;;TlJK

V. -

De Biecht.

De Biecht is een Sacrament hetwelk door de priesterlijke macht de zonden lugeett die na liet Doopsel
gedaan zijn,

Wat zij ;..

Dil Sacrament wordt als in 't gehlim en dikwijls toegediend; daarom ook, ongetwijfeld, met weinig ceremoniën.
1. De biechtvader, mei koorhemd en paarsen stflol aan, eeremozil neder, zooals hel eenen rechter betaaml.
nlen.
2. De biechteling, in zedige kleeding, zonder handschoenen (of wapens), knielt ootmoedig neer, gelijk hel
een hoeleling past.
J. De biechtl'ader zegent 'j' den bieehleling : deze
l11aakl een krubleekcn ';', zegt de voorbiecht, of ten
minsle : Eerwaarde I'ader, lIIijn laatste biecht is
f.:c/cden . .... en helijJI zi;n zonden. - Hij luistert naar
de verl11aningen van den hiechlvader en aanvaardt de
pcnllenlie, die hcm opgelegd wordt.
4. De geheden dcs prieslers vüór de absolulie : Miserea/ur en Indulgen/ialll volgen op dc belijdenis der
hel Confiteor of de sehuldzonden gelijk zij "olgen
bdij(lcnis in 'I hegin der .\Iis, bij hel toedienen van de
H. Communie en van 't H. Oliesel: mei één woord, zoo
dil\wijb hel Confiteor gezegd wordl.

op

Immers deze Kfb(dl'll zijn het antwoord op de belijdenis

der zonden: de pri~ster Imeelt God om norJ,.::ITeDis derzel\"e.
Zij doen on. verotaan, dat God all.en de .onden vergeelt
en de priester zijn daartO"'gemachtigde i•.
(I) AJl.l.at van i

;art'D

r.o ; r}\':':I.dr;Jl-!'C!lIen voor dtg~Den die

bet Il. :'acrament vergezellen.
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5. Van aan 't gebed Indulgentiam tot aan het kruistceken
der ahs'llutie, houdt de biechtvader de rechterhand
oplteheven, met de palm naar den biechtelinz ge,
keerd (I) : hij geert de absolutie, zeggende: Ik ontsla u
I'an uw zonden, in den naam des Vaders t, en des
Zoons, en des H. Geestes. Amen, - Dit is geen gebed,
maar de uitspraak van een rechter.
6. De biechtvader zegt een laatste gebed: Passlo D. N.
J. C., waaronder al de goede werken van den biechteling,
volgens een waarschijnlijk gevoelen, tot de waardigheid
van sacramenteele Ilo/doening verheven worden.
7. Wanneer de biechtvader om te eindigen zegt:
Geloofd ziJ J. C., antwoordt men: Amen, en men
gaat den bichtstoel uit.
HOOFDSTUK
"'al het is,

Wat
bereid~D,

VI. -

Het H. Oliesel.

/fel H. Oliesel is een Sacrament hetwelk, cioor de
zalving en de heilige woorden, de zieken ill hun
uitersten nood helpt ell verlicht.
A. liet toedienen van 't Il. Oliesel.
In de kamer van den ziekc bereidt men al/es zooals
voor de Communic (he halve den willtn doek voor den
zicke); daarbij zes bollckens walle 0111 dc H. Olie af te
V8(;Cn er. ook een kaars, 0111 dcn priester bij het zalven
te vcrlichten.
Dit Sacrament i. nauw verbonden met de Bi.cbt, waar het
mee.tal de Yoltrekk!D~ van i., zooals de ceremoniën yan het
H. Oliesel aanduiden· paarse .tool, Co"Jiltor, Jlisert,llur,
b,dul/!,,,lia,,, voor het toedienen van dit Sacrament, gelijk
voor bet !:even der absolutie.
(I) Oudtijd., .oordat er biecbtsw.len "aren, lelde hij bem
de hand op . . . lJe op!el:l:;nl: %ph.llinl; der hand duidt de
mdcltt aan.

liET H. OLIESEL.

75

Als de priester in de kamer komt, zegt hij: Pax hllic
domul (z. bI. 72); hij doet koorhemd en stool aan, laat
den zieke het kruisbeeld kussen, besproeit kamer en
aanwezigen met wijwater en smeekt over het huis en
zijn bewoners den zegen des Heeren en de hescherming
der engelen ar.
Na de gebeden Confiteor, Misereatur en Indulgentiam,
volgt de zalving, met Gewijden Olie, der oogen, ooren,
neus, mond, handen en voeten.
Onder iedere zalving zegt de priester: Door deze
heilige zalvingen zijn goedertierenste barmhartigheid,
vergeve u de Heer al wat Rij misdaan hebt door het
gezicht, enz. Amen. (I) - Na elke zalving vaagt hij den
Olie af met een holle ken \VaIIe.
Na de zalving bidt hij God om den zieke de gezondheid naar ziel en lichaam te schenl;cn.
Na het H. Oliesel toegediend te hebben, geeft de
priestcr doorgaans den pauselijken zegen, 001;
genoemd generale absolutie, d. i. ecn zegen, in naam
van den Paus gegevcn, met vollen aflaat of algemeene
kwijtschelding der zonden.
De H. Communie ,lcr zieken, hel H. Oliesel, de pausclijke zegen maken, mei de gebeden der stervenden of de
aanbeveling der ziel, cic ziekenli/urgie uil.
Doorgaans zegt de priester cic gebeden der stervenden;
in zijn afwezigheid, ma!! ieder geloovige dit doen.

Cerelllon'ën voor,

bij,

n~ h.t
toedienen

B. Het hijs/aan der stervenden.

Als de Iaatsic oogenblikken daar zijn, knielen de " Bij.taan
aanwezigen en bidden bijzonder vurig. Men herhaalt aan
der
(.) Wanneer de nood clrin~t, beboeft er .Iecht. Un zalvinl:
te geschieden met de woorden: Door dr:e I"ilige <alf/i"!:
tJ,,..~t"f., 11 de /lur al "a'al ri.J ",isdtJall A,bl. A",.".
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It.nenden,

het oor des stervenden schietgebedekens : b v. jesus.
Maria, joseph, of jeslIs, jeslIs, jeslIs. ~Ien zal diKwijls
het bed van den stervende met wijwater besproeien, het
kruisteeken over hem maken, het kruisbeeld en een
beeltenis van Maria laten kussen (I).
Als de stervende in doodstrijd komt, geeft men hem
een gewijde kaar~ in de hand.

='adeudc.od

Zoodra de ziel van het lichaam gescheiden is, bidt men
de engelen en heili~en haar te gemoet te komen en men
smeekt God om haar de eeuwige rust te schenken.
De mond en de oogen van den overledene worden
gesloten, het lichaam gewasschen en geKleed.
Men geeft den doode een kruisbeeld in handen; op de
doodkist, or het haarkleed en op het graf ziet men het
krub : dit alles duidt aan dat de overledene als christen
stierf en door de verdiensten van het luuis zijn glorierijke verrijzenis met vertrouwen afwacht.
Hij het lijk brandt er licht, tot teeken dat de ziel leeft
en dat de overledene in het Iieht des Geloofs gewandeld
heeft.
C. De kerkelijke begrafenis.

De H. Kerk heeft altijd grooten eert.;ed getoond voor
de lichamen der overledene christenen, omdat het tempels
waren van den H. Geest.
De priester met koorhemd aan, zwarten stool (en koor" Hatn.
kap van dezelfde kleur) gaat processiegewijs, het kruis
voorop, onder het gelui der !;Ioki;en, het lijl; halen aan
de kerkdeur of aan het sterihl1!s.

Eerb'.d.

(t) Zie
C!tiSMlIS,

OUI PrRctl~ch

onderwijs in dm !Juk.lul.." Cal 4de uirg. bladz. jJ, : ,V· Paul f{yckmaD', ~It'cheleD.

1If.T tI.
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Hij hesproeit het lijk meI wijll'akr en hidl /)c Pro-

Jundis

(I).

In hel terugkeeren hidt men ondemcg den hoetpsalm

Miserere

(2,.

In rlc kerk wordl het lijk met de voeten naar het hoog- 'Ip',a's-n
allaar geplaatst : imm~rs naar hel hoogaltaar richten de van 'I lijk
geloovigen hun oogen, - lIel lijk van een pritster
wordl met de voeten naar het volk gekeerd: zóó stond
hij om het te onderwijzen,
Dan volgt de Mis der overledenen, - Gewoonlijk gaan
rle aanwezigen ten offer, met een kaars in de hand, Dit
is ecn overblijfsel der offergiften uil vroegere tijden. (Zie
bladz, 3-1, n. 1~.
Na de Mis worden over de lijkbaar eenige gebeden
llil
gestort: t. w. een gehed voor de ziel van den overledene,
het Libera, het Pater Noster , met eenige verzen en een
laalsle gebed,
AI die ceremonien : gelui der klokken, wijwater, wie- I)oel de ..
rook, kaarsen, gebeden, Mis, zang, hcbben voor doel ctrem"Dlëa
Gods barmhartigheid af te smeeken voor den overledene
en de geloovigen tOl godsvrucht op te wekken.
Bij ecn pri.::,ter maakL mcn doorgaans op CCD d~r zijden n.n
de ktlt ecn opening. wJ.3.rin men een walsen Ichoteltje plaatst,

meI W,.,en kelk, I"teen co kruikje"
Bij de begrafenis der kinderen. onder de juen van verotand
gOltorveD en do." het H, Doopse! gebelliKd, tJekl men bel
kistje met eea u"1 .. leed; de psalmen en gebeden die men !eell,
drukken gevoelens van

(I'

t'r~ugJt

uit.

In dezea boetp'1lm smeekt de zondaar om vergifl'eail..an

zijn zonden cn betoont bij zijn vertrouwen op God. L3.rmbartiK-

held,
(2) Deze i. de boetpsalm bij uitmuntendheid, - Zij die den
lijkltoet vergezellen. zullen hun gebedea met die der Kerk

vereeniren eD zich van alle gelprek zor.:vuldig oDtboudcD.
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Wordt er soms al,dan oen

~!is ov~edral:en,

lafeuii der ziel vJ.n het kind, maJ.r

l'JD

't i. niet tot

liod te danken cn de

IneodeD te troosten.
All de rubrieken het toelateo, celebreert men een

~"ctlffl-",is.

Ue H. Kerk wil dat de licbameo harer kiDdereD in rewijde
aarde begra.ven worden.

In de eerste drie eeuweD der Kerk, tijdeD' de i>loedige vervolgingeo, _erdeu de lichamen der christenen veelal in oode.r-

aardsche gaDgeo - Catacomben geDoemd - begra.... : op
het Graf der Martelaren droeg lDeD het H. Sacrificie der Mis op.
!'óadleD wao de ge"one begraafplaato dor geloovigen de
pl ... to die wij ktrkko! heeteD, ID " l.atijo eD iD 't Fr.Dlch
rus/lto!, d. i. de G'ezegeode plaat .... aar de IIchameD der afge·
storvcoco ,.usf~1l d
verrijzenis.

slapen tot deo dag der algccacf'!uC

~Iettertijd .tond meD toe de voorDame persooeD CD later
eeD ieder io de ktrkt1J te begraven, zooals vele gr.fsteden io
onze oude kerkeo DOg bewijzeo.

HOOFDSTUK
W,./o: iJel il.

VII. -

Het Priesterschap.

Het Priesterschap is een Sacrament hetwelk aan de
dienaars der H. Kerk de macht geelt om hun ambt uit
Ie oe/enen en de gratie om het waardig Ie vervullen.

AI de dienaars der H. Kerk zijn niel even hoog in
waardigheid; onder hen zijn zeven trappen of staten,
(graden, orden) waarl'an de hoogste is het Priesterschap
of de priesterlijke staat.
Drie deeleD In 't algemeen kan men aanmerken, dat de wijding tot
in elke ieder Orde drie deelen behelst 10 de vermaning van
wijding. den Bisschop, die den wijdeling over zijn ambt onderricht, de beleekenis ervan uitlegt en hem zijn plichten
voorhoudt; 2° hel toedienen der Orde, d. i. onder het
opzeggen van passende woorden hel toereiken van de
kenmerkende voorwerpen en gewaad van elk orde, alsmede,
voor het diaconaal en hel priesterschap, de oplegging
der handen; 3 u de toewijding aan God, t. w., een
Zeven
Orden.

lifT PRlfSTfRSCllAP.
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gebed waardoor de Bisschop Gods zegen over dcn
wijdeling afsmeekt en op de onll'angen Orde zinspeelt.
De voorbereiding tot de Orden is de Geestelijke KruiD.
Kruin. De Kruinschering is een ceremonie door de Kerk
ingesteld, waardoor men van den leekenstaat afgescheiden
en in den geestelijken opgenomen wordt.
De kruin verbeeldt Jesus' doornenkroon.
Van de zeven trappen of Orden zijn er ,'ier, die men
mindere Orden en drie, die men grootere of gewijde
Orden noeml.
De vier mindere Orden zijn: 1. het Ostlarlaat, d. i. O,ti:uiaat,
het ambt van portier of deurwaarder, hedendaags door
den koster (custos) waargenomen. Deze orde verleent de
macht om de kerk Ie openen en te sluiten, de onwaardigen
er uit te houden en de klokken te luiden.
In de wijding worden aan den Deurwaarder de sleutels
der kerk, als teeken van zijn ambl, toegereikl.
2. Het Lectoraat of voorlezerslmbi, dat de macht I.'doraat,
geelt om de H. Schriltuur openbaar in de kerk voor Ie
lezen, er de lessen te zingen en den Catechismus te geven.
Daarom wordt aan d~n Lezer in de wijding het boek
overhandigd, waaruit hij zal lezen.
3. Het Exorclzaat of bezweerdersambt, dat de macht Exordzaat,
geelt om den duivel uit te jagen. Thans wordt dit ambt
door de priesters uitgeoefend en maar alleenlijk als zij
toelating van den Bisschop bekomen.
Bij deze wijding wordt aan den wijdeling hd boek
toegereikt, waarin de bezweringen slaan.
4. Het Acolytaat, ambt dat nu de misdienaars .-\col)'I •• I,
vervullen. Het schenkt de macht om in de kerk het licht
te ontsteken, aan het altaar de kaarsen te dragen, wijn
en waler in Je ~Iis aan Ic bicd.:n.

RO
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De wijding I!è~chiedt !Ïc,or het ovcrhilnlliucil van een
kandelaJr met uitgedoofde waskaars en van ecn Icdig
wijnkruikje.
Subdia·
Oe drie grootere Orden zijn: I. het Subdiaconaat,
CODut,
da! de macht veri'ent om, :net den diallen, den priester
aan het altaar ier zijde te staan, het Epistel te zingen,
den kelk aan Ie brengen ~n weg te dragen, den kelk
en de kelkdoeken te reinigen. - D~ subdiaken verbindt
er iich toe de eeuwige zuiverheid te onderhouden en
dagelijks de Getijden te bidden.
De wijding heeft plaats door hèt toerijken van een
ledigen kelk, met een ledige pateen daarop, van kruilljes
met wijn en water, alsmede het overhandigen van het
epistelboek.
2. Hèt Diaconaat, dat de macht geeft 0111 den priester
Diaconaal,
in de Mis allernaast bij te staan, het Evangelie te zingen
en, met bijzondere toelating te prediken, plechti!!: Ie
doopen, en de H. Communie uit te reiken De wijding
geschieJt door de handoplegging en het overhandigen
van het" ~;·<lngp.lieboek.
3. Het Prleateuchap; tot het toedienen daarvan
Prie.terworden voornamr:lijk ,Ieze ceremoniën gebruikt : a) de
oebap.
Ceremo
Bisschop en, na hem, UI! aanwezige priesters leggen beide
nieD.
handen te gelijk op het hoofd van eIken wijdeling; dan
houden de Bisschop, evenals de priesters hun rechterhand
over hen uitgestrekt: - door deze handoplegging en
hand uitstrekking wordt hoogstwaarschijnlijk het Sacrament
voltrokken; - b) de Bisschop bekleed I eenieder met slooi
en kasuifel; c) zalfl met olie der Catechumenen ieders
handen <I) kruisgewijze; d) overhandigd aan elk een
kelk met wijn en water en een pateen met een hostie
(J) !Jü''''''UKlarls. en daaruID zullen de banden del prle.lers
ID bet H. OU_I, Dtet b\JlaeDwaarts. zooal. bij de weretdlijk... ,

maar la"ls Duilen ,e~alfd wordcD.
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PRIESTERSCHAP.
HET

op, terwijl
terwijl hij
hij aan
aan eenieder
eenieder zegl
zegl :: «« Aanvaard
Aanvaard de
de macht
macht
op,
Gode hel
hel Sacrificie
Sacrificie op
op IeIe dragen en
en ~Iissen
"lissen Ie
Ie celebreeren,
celebreeren,
Gode
zoo voor
voor levenden
levenden als voor dooden.
dooden. In
In den
den naam
naam des
des
zoo
R. Amen.» e) Van cle
de Olferande
Offerande af
af lol
lol hel einde
Heeren. R.
.\lis, spreken de gewijde prieslers luidop en gezalllender .\Iis,
m, I d!:n
den Bisschop al de woorden uil. Als hij hun de
lijl, Illt
uitgeileeld heeft, legt hij beide handen op
H. Communie lIilgerleeld

AI. Lil,,, 5 ie.

a.
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ieders hoofd, zeggende: On vang den /I. Geest .. wiu
zonden ... enz. 1) Ten slotle beloven de nieuwgewijden aan
hun Bisschop etrbled en gehoorzaamheid en dan kust
hij ze, zeggende: • De vrede des Heéren zij immer mei u. ,.
De .. ijding na dea Bluchop ge.cbied'. op het bevel VUl
deD l'au., door drie aDdere Bi'.cboppen De Bisscbop bezit de
vol beid van bet Prle.tencbap. bij beeft de m.cbt om Dis·
.choppen en priester. te .. ijden en i. de ge .. one bedien .... '
van het Vormsel.
De rlnr, dien de Billcbop draart, verbeeldt zijn geestelijk
YOr .. ant.cbap met de Kerk die bij moet bestieren.
lle mijter, die de kroon i. van den Billchop. toont, volgen.
clon geOit der Kerk, de eer ea de .. urdigbeid aan
Oe staf, .. aarop bij In zijne bediening .teunt. beteelt ent
zijne m.cht : 't is al. de berdersstaf of de scbepter van .ijn
ceute1ijk kODlngdom
Het voorDaamste lierud un den Aart5bl.SJchop I. bet.
'oWu"., een band v.n .. ltte wol, met kruisen vaa ... &tIe
zijde versierd.
Het oaderscbeidiagsteeken vaa bet Kardlnalaat i. de roode
"'ed, ea dit vaD bet. Paludom, de dritvoudig.ltro." (liur J.
ne kerken, ... ar eeD Bislcbop b, beet.. kathedralen, VSD
c.llt.dra, sloel of ••1<1, omd.t in die kerken de Itoel of zetel
vaD den Bilscbop l\&at.
De kerk van oeD Aarllbl.,"hop wordt genoemd metropool
('no.,krlltrlt). VaD ",al.,., ... oeder : zij .11 de moederkerk Dlet
alleen vaa het blsdoDt, maar de >:atbedraleD der DillcboppeD,
un den Aarl.bi.schop onder .. orpeD, zijn all zijne docbten,
zijne

witten

witten
witten

kiDder~n.

1I00FDSTl:1\ VIII. Het Huwelijk.
liet Huwelijk Is een Sacrament hetwelk man
vrouw wettig, tot den dood toe, verbindt en hu
de gratie geeft om met elkander christelijk te leven
en kindtren tot Gods glorie op te brengen.

,n

In 'I bisdom Mechelen geschied I hel Huwelijk mei de
volgende ceremonien :
1. Dè priester, mei koorhemd en witten stool aan,

liET HUWl!lIJK.

8J

besproeit eerst 4e verloofden met wijwater en vraagt aan
ieder van hen hun toestemming.
2. De bruidel!om en de bruid geven elkander de hand,
atzoo betoonende dat zij zich vereenigen en etkander
getrouwheid beloven.
De priester windt den stool om hun hande.1 en
duidt alzoo de vastheid aan van den huwelijksband,
die niet kan gebroken worden dan door den dood. Hij
legt hun in 't kort uit dat zij een werk van de grootste
aangelegenheid gaan doen.
J. De bruideiom en de bruid verklaren, vóór God
en vóór zijn Kerk, dat zij elkander ten huwelijk nemen
en de priester zegt in het Latijn: « En ik als dienaar
van God, vereenig u in het Huwelijk, in den naam des
Vaders, t en des Zoons, en des H. Geestes. ,.
4. De priester wijdt den ring en doet hem aan den
vinger van de bruid, om de getrouwheid, die zij aan haar
man verschuldigd is, te beteekenen, om haar daarin te
versterken en ze te behoeden tegen alle kwaad.
5. De priester leest verscheidene gebeden om den
zegen van God over de getrouwden af te smeeken.
De H. Kerk verlangt dat de nieuwgehuwden de Mis
hooren. Onder de Mis naderen zij tweemaal (na het
Pater noster , en vóór de Benedictie) tot het altaar
en knielen er neder, om de Inzegeniac des Huwelijks
door den priester te ontvangen.

IX. - De Wijdingen
en Zegeningen.

HOOFDSTUK

Na de Sacramenten handelt het Ritueel over de
en Zegeningen, omdat deze op de
Sacramenten eenigszins gelijken en daarom niet zelden
Sacramentaliën genoemd worden.

Wijdingen

S3<ramen.

taIt6 •.
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1. De Wijdingen en Zegenin~e'1 zijn, zooals de Sacramenten, uitwendige teekens en tot heiliging der menschen
ingesteld; ook is hun uitwerksel onafhankelijk van de
personen die ze toedienen. Dllch ze zijn niet, zooals de
Sacramenten, door J. C., maar door de H. Kerk ingesteld,
en zij hebben hun kracht niet uit hen zelf, maar bij
wijze van smeeking, d. i. door de gebeden der H. Kerk.
2. Wijdingen en Zegeningen (in 't Latijn Benedictiones,
"'"ebil
tUI Ch~D
in 't Fransch Bénédictions) duiden twee zaken aan die
meestal verschillend zijn. 1° Door de Wijdingen worden
de personen en de zaken tot den dienst van God uitsluitelijk bestemd, of aan God toegewijd, zoodat zij
leesteliJke personen en zaken worden. 2" Door de Zege·
ningen wordt enkel Gods bescherming oi eenig ander
goed over de personen en zaken afgesmeekt.
3. WIJdingen, waaronder personen of zaken tot den
',ijdtD,eD
goddelijken dienst bestemd worden, zijn b. v. : de Eerste
Kruinschering, de Mindere-Orden, de professie der
kloosterlingen, de wijding van kelken, kerkhoven, kerken,
misgewaad, enz.
ol. Zelenlngen, waardoor Gods bescherming afge·
COD Zege.
DialCD. smeekt wordt, zijn: de zegen van den priester, van den
Bisschop. van den Paus en vooral van het Allerheiligste;
de huwelijkszegening, de kerkgangzegening, de zegening
van rozenkransen, medailles en schapulieren; van huilen,
vruchten, enz.
De aan God toegewijde zaken mogen niet meer dienen
dan tot godsdienstig gebruik; anders is het met de enkel
gezegende zaken, zooals vruchten.
De gebeden, gesproken over water, zout, assche,
kaarsen, palm, enz., mal: men onverschillig Wijdingen
of Zegeningen heeten, omdat zij tusschen belde
schijnen te zijn: na hun wijding of zegening, moet men ze
slechts tot een godvruchtig gebruik bezigen.
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5. Wat kracht hebben de gewijde of gezegende zaken,
h. v., het gewijd water, de gewijde kaarsen, palmen, enz. ?
Door de t::ebeden, die de H. Kerk daarover 6e~prokcn
heelt, vcr krijgen zij voor hen die ze godvruchtig geb ruil,en: (0 'jadclijllc gratiën, 2° vergiffenis der dageliJksche
zonden, voor zoo veel zij met voldoende leedwezen
gepaard lijn of hetzclve bekomen, 3° verdwijning van den
duil'el,.t" tijdelijk goed, zooals de gezondheid, voorspoed,
bevriJding van donder, hagel, ziekten en al ander kwaad.
Uebruiken wij allijd de gewijde zaken in een geest
van !;odsdicnstignci<l, met gevoelens van leedwezen over
onze zonden en h~lrouwen op God.
(1. Een'ge ... ijziKingel~ ~;jD \'oorbchoudf"n :lan dc-n
Paul,
andere aan de ll:ss..:boppcD, an~ere mogen door al de priestcil
.:edun "orde •.
I ' Zij. voorbebouden aan den Pa u.! de .. ijdlo, o. a. van bet
Alnus Dei, co die vaD de gouden roos.
• ' Z'Jn voorbebouden aan de Bisschoppen al de .. ,jdi.~<n
die lIIet de hoiliGe .alvinl: gesl'hiedeu ; b) dio van uet Cbriam.,
de Olie der zieken COl di~ der CatecLumencD; c) de wijdiug
van een kerk of kapel, van een kt'rkhof, cnz.; de plechtige
wijdtn&, VaD bet krul. of van bce!den.
I)~ Hlllcbop mag .oms aan de printers de IDl.cbt YerleeD~II,
om de wijdtnl:en onder letter c aan;.:e'1uid te doen.
l)e pastoors, voor tie kerken en bidpbatacn in bun rar, cble
~ele&:en, en de bestierders eeDer kerk. voor die kerk, m(lgen
liet mi.j.!ewaad, eD~. wijden.
J. !Je priesters die been b;jzonder. macbt bekomen bebben,
kUDDen al rie wijdIngen doeD \velke in bet ~1tssa.a1 ot Ritueel
vermeld worden, Va.D de wijdi:1 b van bet water a.f tot a.an de
"ijdingen door de lliiScboppen lof de daartoe macht hobbendo.)
te verrichten.
Indien de priester letl w11 wijden, waarvoor !n bet Ritl/lel
leene t'J:muul Irut. ma.g hij nemea
!Je,.,.fldi~ ad 0"",,;,,:
zelf. cnkel het ~ru:st~(' .... eD er tj\,er ;:em:lal.:t. Inet cie Wo()rd~D :
IN .in, nQ.lm t'U
~r. de uc·prt)cu:l, WOl "'·Ij",atcr. Y
,·o:J.ceude om lets te '''j 4.l CD.

Kr ebt.

door do.

Pau', d •
mi' chop-

pe.,

de
priesters

DERDE DEEL.

Het l\erl{c1ijk Jcwr. (I)
H()()I'ï)~Tl:I,

§ I. -

1'.' .•1 het il.

[I]

I. -

Voorafgaande begrippen.

Verdeellng van het Kerkelijk Jaar.

eT kerkelijk of geestelijk jaar is de liturgische
. kring der Tijden en Feesten welke de H. Kerk
jaarlijks aan den dienst van God en van de
Heiligen bijzonder toewijdt.
Alzoo bestaat het uit twee deelen: een deel dat eigen
is aan den liturgischen Tijd, vooral de feesten des
Heeren (TiJdeigen), en het ander dat de feesten der
heiligen bevat (Feesteigen der heiligen).
Het kerkelijk jaar is samengesteld uit Zon-, week- (n
feestdagen.
\'erdeella,: In het Tijdeigen kan men drie Tijdvakken onderscheiden, naar de drie voornaamste feesten van het jaar:
Kerstmis, Paschen, Sinxen. Elk tijdvak wordt verdeeld
in ecn voorbereiding tot het leest, cen feestviering en
een naviering.
I. Het tijdl'ak van Kerstmis vangt aan den eersten
tijd ...kua
Ke,stmll, Zondag van den Advent en eindigt op den Zaterdal:
vóór Septuagesima. De Advent is de voorbereiding van
het Kerstfeest en de tijd I'an Kerstmis tot Septuagesima is
er de naviering van,
2, Het tijdvak van Paschen bc~int den Zondag van
P ..cbea,
Septuagesima en gaat tot daags vóór Sinxen. TOl dit
tijdvak behooren, als voorbereiding, Septuagesima met
(,) Zie bij"oe!:set op 'I einde na 'I boekje.
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de twee volgende Zondagen en de Vasten en, als
naviering, de lijd van Paschen.
3. Het tijdvak van Sinxen begint daags vóór
Sinl,en (1) en duurt voort tot den laatsten Zondai van
het kerkelijk j'lar.

SiuDD.

Die geestelijke jaarkring verbeeldt Jesus Christus Wal hel
en stelt ons den Zaligmaker voor, eerst als den lang verbeeidt
Verwachte der volkeren, in zijn geboorte, kindsheid en
verborgen leven (lOl. tijdvak); dan in zijn openbaar
leven, zijn lijdea en dood, zijn glorierijke Verrijzenis en
zegepralende Hemelvaart (2,t. tijdvak); eindelijk in zijn
H. Kerk, welke door den H. Geest bestierd wordl en
niels anders is dan Jesus' vl!r105singswerk, tot het einde
der eeuwen voortgezet en onder alle volkeren en in alle
landen uitgebreid (3do tijdvak).
§ 11. - Zon- en Feutdagen, Vigiliedagen,

Quatertemperdagen, Weekdagen.
De .loden heiligen

den zevenden dag

der

week Sabbatd.~

Sabbatdag, d. i. Rustdag, omdat op den zevenden dag

God gerust heeft, d. i. opgehouden nieuwe soorten van
schepselen voort te brengen. Die dag is door God zelf
bepaald en aan zijn dienst toegewijd. Exod. 20, 9.
Daarom wordt hij ook geheeten de dag des Huren, in
't Lalijn Dies Domini ol dies dominica.
In de Nieuwe Wet is hij door de H. Kerk vervangen Zondag:
door den Zondag, tot gedachtenis der Verrijzenis van
J. C. en der Zending van den H Geest, twee voorname
(I) Ue Paa5cbttjd gaat tof Z.tirJ"c IJ" S",x<o. : vermits
SiDnn de votuekltlD, io vaD het werk der verlo<.IDg, moel'
dit feelt met zijn Octaal hij den Paalcbtijd behooreD.
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geheimen van den christelijken godsdiensi, welke beide
op een Zondag voltrokken zijn.
waaraaa
Bijgevolg herinner! ons de Zondag aan drie groote
bij
weldaden: onze sçhepping, die aan God den Vader,
beriDacll.
onze verlossing, die aan God den Zoon, en onze
heiligmaking, die aan God C;cn H. Geest hijzonder wordt
toegeschreven. Daarom ook heel! de H. Kerk al de
Zondagen des jaars aan H. Driel'II1dlgheid toegewijd.
De Zondag is de groote dag van hel gebed, de dag
beriDacll.
beriDacll. van het openbaar gebed: dan \·er~adcren <ie geloo\'igen
in de Kerk, waar de Herder de H..\\is opdraagt voor
zijn parochianen (Parochiemis). 001, Ilorden OHicie en
Mis van den Zondag zelden weggelaten. - alleen
om een groot feest te vieren - en dan nog eischt de
Liturgie, dat ten minste de Gebeden eigen aan hel OHicie
en de MIs, alsmede het Evangelie van den Zondal:.
gelezen worden.
De Zondag is ook een dag van vreugde : daarom
.r.uA;de
staat men recht onder het opzeggen van het Angelus.daarom vast men 's Zondags nooit. - Hieruit blijkt hoe
weinig het met den geest der Liturgie overeenko(11t
's Zondags lijkdiensten of begrafenissen te doen.
Beantwoorden wij aan de inzichten onzer Moeder de
H. Kerk door de Zondagen wel t~ heiligen en den Heer
o,·er zijn gunsten vurig te bedanken.
Buiten de Zondagen zijn er een menil(te andere feeat,.bodea,
,.bodea, dIlgen. Wij kunnen dit op velerlei wijze onderscheiden.
1. fllen noemt geboden of verplichtende feestdagen
,.bodea,
die welke wij verplicht zijn te vieren gelijk de Zondagen.
In ons land en in Frankrijk zijn er maar vier geboden
feestdagen: Kerstmis. O. H. Hemdvaart, O. L. Vrouw
Hemelvaart en Allerheiligen. Voor de o,·eri~e landen zijn
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en nog zes andere : de Besnijdenis, Driekoningen, de
H. Joseph, H. Sacramentsdag, de HH. Apostelen Petrus
en Paulus en de OnlJcI'lehte Ontvangenis.
Men noemt afgestelde feestdagen, die welke eertijds at,eatelde
geboden ieestdal,!cn waren, maar later deze hoedanigheid
verloren.
2. Er zijn feestdagen der mysteriën en feestdagen der
heiligen.
De feestdagen der mysteriën zijn ingesteld om ons
der
de I,!eheimenissen, wclile op die dagen geschied zijn, IDY'lerli!G,
indachtig te maken en U'od voor zijn weldaden te
bedanken: b. I'. Kerstmis, O. H. Hemelvaart.
De feestdagen der heiligen zijn ingesteld, om ons aan
der
te zeilen de Icssen en deugden der heiligen te over- belit,eJI;
wegen, hun voorbeelden na te volgen en hun gebeden
tc verzoeken: b. v. de feestdag van den H. Joseph.
3. r.len heet roerende feesIdagen, al die jaarlijks roereade;
verspringen volgens den dal;! waarop Paschen valt: zoo
vcranderen !"c:·l!lIagesima, Aschwoensdag, O. H. Hemelvaart, Sinxen, H. Drie\'uldibheid, H. Sacramentsdag.
Onroerende feestdagen zijn de feestdagen welke oDroereade;
jaarlijks op denzelfdrn dalllm vallen.
4. Volgens hun waardigheid worden de feesten en
oHicicn onderscheiden in: Dubbel van de 1"· klas,
Dubbel van de 2 1c klas, Hooger Dubbel, Dubbel (Minder
Dubbel), Halfdubbel en Enkel.
Men noemt octaaf loctavum, achtste) het voortduren Uctaal.
van een feest gedurende acbt dagen. De octaven der
feesten van Paschcn, Sinxen, Driekoningen, H. Sacramentsdag zijn ~iJ~onder bevoorrecht 'en sluiten het
vieren van alle andere feesten uit. Ook het octaaf van
Kerstmis bezit zijn eigen rechten.
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Vigllleda,en zijn vastendagen, die de H. Kerk voorschrijft daags vóór de plechtige feestdagen, om ons
daartoe te bereiden. - Eertijds brachten de geloovigen
den nacht vóór den feestdag in waken (v/gi/are) en
bidden door.
In ons fand zijn er maar vier Vigiliedagen: die van Kerstmis, Sinxcn, O. L. Vrouw Hemelvaart en Allerheiligen.
De Quatertemperdagen (Quatuor tempora, vier
tijden), lijn vastendagen, die de H. Kerk gesteld heeft op
een Woensdag, VrijdJ!{ en Zaterdag van een bepaalde
week in elk der vier jaargetijden: t. w., de week na den
3<1on Zondag van den Advent (Winter), de week na den
1'len Zondag van de Vaslen (Lente), de week na Simeen
(Zomer) en de Woensdag, Vrijdag en Zaterdag na den
14 September, feestdag der Kruisverheffing (Her/st).
De Quatertemperdagen zijn ingesleld bm de vier jaar!(etijden te heiligen, daarover Gods zegen te bekomen
en goede priesters te verluijgen, die gewoonlijk op de
Quatertemper-Zalerdagen gewijd worden.
Eindelijk de dagen der week door geen feest ingenomen 'heeten eenvoudig Weekdagen, in 't Latijn
Feriie, d. i. vrije dagen.

Er zijn Hoogere Weekdagen, t. W., al de dagen van
den Advent en van de Vasten, de Quatertemperdagen
en de Maandag der Kruisdagen. Van deze Hoogere
Weekdagen zijn Aschwoensdag en al de dagen der Goede
Week bevoorrecht (1).

(tl Oe }{ubriek~D lateD toe dat op IedereD dag UD tie VasteD,
op deo )Iaandag der Kruisdageo, op alle Quatertemper- eD
VigiliedageD, waarop geen feeltdag van I'll of ;tU' klal valt,
de Mis van den dali met paars , ... aad gele.eD .. orde.

HOOFOsrUK

11. '- Tijdeigen. Feestdagen
der Mysteriën. 11 )

I. T1W\'AK VA'" I\ERST.\1J::;.

A. Voorbereiding: DE ADVENT.
Hel kerkelijk jaar b~!:inl, niel zooals het burgerlijk,
np 1 Januari, maar mei den Advent, d. i. den vicrden
Zondag vóór Kerslmis,
Advent is een Lalijnsch woord dal aaakom.!!t
bCleel,:crll. [n den Advenl verwachlen w;; ,k ,")I:I~I \~:t
hel Kinde ken Jcsus,
Dc H. Kerk heell den Advenl ingesleld, om ons tot
den groolen fcesldag van Kerslmis voor Ie bereiden.
De Advcnl beslaai vier Zondagen zij verbeelden de
langc recks ceu" en \oei:' J. C., "<ldIOp dc hci!i.:p
Oudvaders naar den Verlosser verzuchllen.
Die verzuchlingcn zijn wonderwel uil.:cdrulil in hel
schoon en Irooslend gezang, dal begin I mcl hel woold
Rorate en op de vier Zondagen van den Advenl in hel
Lo[ gewoonlijk wordl aangeheven (2).
De Advenl is een lijd van smcekende verwachting en
levens van boetvaar:1lv:heid : in de Mis 's Zondags
gebruikl de Kerk paars ~ewaad, en laai hel Gloria wcg
(,) lJuldeliJi<beidlhal\'e zullen "ij in bet Tijdel,ea al de
r.... ldagea van onzea I1eer inlallcheD. hoewel zij er el,enlijk
aiet alle bij bebooren '
(2) Het nngt aan met deze smeeldag : RDralt, ca:li, "(Super
ti ,.ub,·s Ilu./Jnt ]"slum

noluwt "all ),i,,.h01l,,,, /lemeltH,
dat de WOIJ,tlZ ",U R,,;,tvol!lrdire afrtga,en. b, 45, 8.

'IC

Adveal.

tijd •• n
.erl,'D,.n.

vaa boel.
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tOlleeken van boetvaardigheid; ook is alsdan, evenals
in de Vaslen, de inzegening van het huwelijk verboden
en in vroegere tijden moesten de geloovigen vasten.
Nochlans te midden van dien boel~tijd. wil de Kerk
Zondag
G./ldtl,. dal wij ons verheugen 0111 de nahijzijnde kotnsl VJn den
Zaligmaker; vandadf de derde Zondag Oaudete, di.
Verheugt u, naar hel eersle woord der Mis.
Enngehe
Om ons tot hel vieren van Jesus' euste komst, bij zijn
.aD dn
geboorte, voor Ie bereiden, spreekl de Kerk ons, in het
x· ..·Zonda'·; Evangelie van den eersten Zondag. over Jesus' tweede
kom.5t, op den dag des oordeels, vermits die gedachte
zeer geschikl is Ollt ons lot een boetvaardig er. heilig
leven op Ie wekken.
Het Evangelie der drie andere Zondage~ handelt o\'.::!
.u de
,andtre Joannes den Dooper, die de boetvaardigheid predikte
Zondagen. en den weg lot Je~us' komst bereidde, herhalende: Doet
boetvaardigheid, bereidt den weg des Huren.

Gedurende den Advent zullen wij J. C. met een
vurig verlangen bid del/ en smeeken door zijn gratie
in ons Ie komen en hem den weg bereiden door onze
werken van boetvaardigheid en het ontvangen der
HH. Sacramenten.
Gulden
~1iI.

'. Woen.dag. in de Quatertemperweek vóór Kerstmis
wordt, op vele plaat.en. vroeg in den morgen, eene plecbtige
~!il plongen. aan bet altaar van O. L. Vrouw, tot l:edacbteni. aan de b·ijde bood.chap des engel. aan Maria. Die ~Iis
heet Gulden 1I11~, wellicht omdat lij ouoitijds met buitengewone plechtij;heid en IIdater gecelebreerd werd, ofwel
omd.t de geloovign aan deze Mis rijke of gulden genaden
toeschrijven.
1·1.~,li(.J~t:. of de naalte voorbereiding tot den Hoogdag
,'aD Kerstmis.
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R. Fee8tvierlng : KERSTDAG of KERSTMIS.
(25

Ile,~ml,er)

Gtboden Feestdag. - Met bevoorrecht 0c/uaf.
Kerst beteel;ent Chris/lis. Kerstda!: of Ker.\tmis
\'eteekent Christusdag of Christllsl1Iis. Dan vieren wij

Kerst,l~g

Christus' gehoor:e.
Een engel maakte .Iesu,' gehoorte aan de herders
hekend en een menigte engelen loofden God en zoniren :

G/orie aad God in den hoo!!e en op aarde vrede aan
de menschen van goeden wil. I.c. 2, H.
De Kerk gehruil;t wit of gouden gewaad en zingt he!
rngelenlied, het G/oria, om ha:'r hlijdschapte doen krnnen
Op Kerstmis mogen de priesters drie Ml5sen lioer' \ o'mecht
de rniddernachtmis, de dageraadtnis en de dagmis, t"
gedachtenis aan Christus' drievoudige geboorte : I" zij"
eeuwig~ geboorte, als God, uit d"n Vader, 2" zij,·
lijdt/ijke, als rnensch, uit Maria, en 3° zijn getsle/ij·kr.
in onze harten door de heiligmakende gratie.
De tijdelijke geboorte wordt gevierll in de eerste :\Iis,
de geestelijke in de tweede en de eeu wige in de derde. In deze laatste leest men het SI .lans Evangelie en aan de
woorden: En lIet woord is vleesch geworden tn het heeft
onder ons gewoonct, kniden allen, zelfs de priester (I).
In oaze streken kow: weer iu "'ot't:;c het l'hrbtellj~ gebruik
v3.n een ker~tboom voor de kindereD op te richteD. i)cze
kerstboom, met allerlei speetgued eu tekkeruij beladeu, ver(I) De Hubrieken laten toe dat op Kerstmi, na middernacht
ia de ,.H·f)clli~'urlu" tin ),Iis Z~~lJltgOl wordt Vocb. bij
decreet van I .\uguitul 19ü; vergunde I'lus X, dat er alldan in
de kapelleo der kloosters en aaderc5 r"dt','ucJt.lire liui:"I. all
de ,semioarièo, Colleges, COZ., waar het 11. Sacrament rUit,
tUI of drie ~Ii .. eQ rt't~tf. of ~t:v"~o, word CD en de 11,
CommflNit aao :1.1 Je ~t:;oovi,en uitgereikt. die ook aldaar aa.a
het t:cboJ VJ.D .lt.:i to hoorea kunneli ,,·oldoon.

ll.
KentLooDJ
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beeld I deD boom TaD 't .ard,ch Paradij •• die zoo zoete
vruchteD droeg. door Adam yerloreD. mUf door Jeoui.
deD tweeden Adam. !D zijn geboorte met oyermaat terug·
gelchonkeD.
(lereving.
Gaal dikwijls, bijzonder op Kerstdag, met een levenditl
geloof tot het kribbe ken, - of het H. Tabernakel om Jesus Ie bedanken, te aanbidden en van Hem de
ootmoedigheid (kindje), de armoede (eenvoudige
doekskens), het lijden (kribbe! te leertn.
Met Kerslmis volle aflaat op de gewone voorwaarden,
milS bij den pauselijken zegen na de hoogmis in de
metropolitane kak aanwezig te zijn.
lJe fe •• ldag vaD deo 11. Stephaou., op den tweedeD Kent·
dag, il een aigeotelde feelidag.
C. Navlerlng: Van KERSTMIS tot
SEPTUAGESIMA.
De Besaljdenls (1 Januari 11/ Belgil, afgestelde
leestda-:).
D.
Op den Octaafdag van Kerslmis, 1 Januari, viert de
B .. nijdeDii. H. Kerk den feestdag der Besnijdenis van J. C., die bij
deze plechtigheid den naam Jesus ontlÏng. Lc. 2, 21.
De Besnij1enis was een smartdijke ceremonie, door
God aan Abraham en al zijn mlllnelijke nakomelingen
opgelegd, tot teeken van vcrbon1 en om Hem van de
andere volkeren te onderscheiden. Met de Besnijdenis,
op 1 Januari, be~int het burgerlijk jaar.
oetentng.
Wij zullen den feesldJg der Besnij.1enis vieren met het
jaar dat begint door ten vurige COIl1:nunie aan Goj toe
te wijden en Hem de gratie af te smeeken hetzelve
heilig over te brengen.
De chrisleoeD weDlCheo elkander een Zalii Nieuwjaar:
die woorden lijD als ee-n gebed; laten wij ze niet door eeD mlD
of meer beidcnlcbe spreekwijze venangco.
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Feestdag van HH. Drie Koningen (6 Januari)

Met bevoorrecht Octant.
Dl'rtien dagen na Kerstmis, op 6 Januari, valt Drie·
Koningen. Dan vieren wij de Openbaring van Jesus aan
Drie Koningen of Wijzen uit het OJslen (1).
Alzoo werd Jesus' geboorle aan "tie menschen bel,end
Ifemaakt : aan de Joden, in den persoon der herders, aan
de Heider.en, in den perSOO:l der Drie Koningen (2,.
Door God verlicht en door een buitengewone ster
Ifelei 1, kwamen de Wijzen J :sus aa:1bidden en oHerden
hem goud, wierook en mirre, Hem alzoo erkennende
als I(c·ning, als God en al, Mens:h.
OHeren wij ook aan het gojdelijk Kindje het goud der
ware liefde, den wierook onzer vurige gebeden en de
mirrr der versterving.
L1ten wij vooral G)d bedanken voor de kostbare gave
des Ge/oots en zorgen wij er voor altijd aan ons Geloof
getrouw te blijven.
De Plechtigheid V.ln Drie-Koningen, tenzij dit feest
op eenen Zondag valt, word, verschoven tot den volgenden
Zondag. Hetzelfde gesc:.iedt voor de Plechtigheid van het
f~est van het Allerheiligste Sacrament, van de HH. Apostelen Petrus en Paulus en van den bijzonderen pa:roon
elker plaats.
Op den Zondag der Plechtigheid wordt de Hoogmis
(I) 10 de I.\tuq.,ie der Yespen vaD dieo dae- viert de
Kerk .eD Orl ..'oudige openbaring der godheid vaD J C,
• Heden beelt de S'<r de W,j.eD tot de kribbe geleid; bedeD
.. erd, op de b:ulloft V:lD Cau, .... ter ID .. ijD veraDderd;
bedeD beeft J c., aaD de Jord.:lD, vaD J oaDDe. bet \loop. el
willen ont.a.ugcD, om OOI zalig te wakeo .•
(2) lD deD p.r,ooD der \lrie·KoningeD .ijD ... ij alleD tot het

warc Geloot geroepeD.

~·ee.t;

p'ecbtlg.
heid.
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van den feestdag gezong~n. De aflaten worden ook tot
op de plechtir:heid rerschovcn (1).

De alOm
Jt.u..

Fee.5tdag van den Zoeten Naam JesuI.
(Zondag tllsschen de Besnijdenis en Driekoningen,
o/wel daags na de Besnijdenis).
jesi/s is cen Hehlecuwsch woord dat Zaligmilker
beleekenl. De engel had aan Joseph gezegd : Gij zult
zijn Naam Jesus heeten, want Hij zal zijl/ volk zalig
maken van hunne zonden. ,\\1. I, 21.
Alzoo moest die Naam geheel het Verlossingswerk aanduiden. In dien f-<aam deden de Apostelen de grootste
mirakelen en veroverden zij de wereld. Daarom hetft de
H. Kerk in haar l.iturl{ie een feest gewijd aan het vieren
van dien Naam en met den H. Paulus bezingt zij er de
heerlijkheid, de kracht en de zoelhei,j van.

Ot'ecID!!'.

Iluigea .. ij altijd .. ,éie,I..( bet boofd, al ...ij dlea H. ~aam
ultaprekea. Aaaroepea wij Hem Dlet t·er/rouwe" la allta Dood
zeggeade b. v. ,I/Ij." 7ts1tJ. éarmlt"r/lJ:heid! (tetkea. 300 d.
aft ). ol : /lei/ic /I.r/ t·"" Ierus, ik ée/, ON'" "! ij / (Id.) - Hel
la ook zeer lon·elijk (;""_.1.1 .(/ 7te zeggea, w&Daeer wij
.oorbij eea kerk ~aaa of vbór bet Taheraaker kaleteD.
Volle aflaat op dezeD lee.tdag, oader de ,e"ODe yoorwaarden. mits in de Hoogmis aanwezig te zija.
Zijae Heiligheid I.eo XIU heeh. op
Juni 1893, hee
Broederschap der H. Familie, Jesu., ~Iarb, Jo.eph, opgericbt eD Paus BeDedictu. XV beeft bet fee.1 der H. Familie
aitlebreid tol beel de katbolieke Kerk.
J:urlijk" op den I.ondll: aa DriekoaiD,en, .. ordt, ID oa.
bl.dom de toewijdin" der curilleDe bullgellDDcD aaD de
H. FalllllIe veraieuwd. -- WOld lid VlD hel Oenootsch.p
der H. Familie. - Zeg dik"ijl.: .7tS"s••!lar;.. , 7",,!4.'
(TelkeD' 7 jaar eD 7 lIIul 40dagea aHaat).

c.

I.

-{IJ S~';;m·ll:e ·f~e.tda~eD. b. v. die Vla
"~eel;n,

(J.

I.. V. •:La \'11

welke op ecu werkdag valleD, ""J/tetl op den t'olgclldea

Zondag v.",rIKe-ierd worden. Dat beel wen de VJechtigbel •.
• aa die teeltdageD. Pan mag. iJebalve ~CII:ll,O uitaoDderlD~eD,
de ~1I1 v:La dea feeltd", Dogm •• l... orden gecelebreerd.
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DrlekonIDgen).

De Liturgie vol&'t den natuurlijken ontwikkelines&,an&, ZODd'r~Q
vaD het werk der Verlossing; op Kerstmis "-elt zij . . DlieChristus' gehoor te gevierd, op Nieuwjaar zijn Besnijden;s, toatDreD.
op Driekonineen zijne Openbaring. Op den Zondag
onder het Octaaf van Driekoningen spreekt zij over
het eenig voorval in de H. Schriftuur uit Jesus' verborgen
leven vermeld, I. w. over den Twaalfjarigen jesus in
den tempel te jerusalem.
Het Evangelie van den tweeden Zondag na Driekoningen
spreekt over Jesus' eerste mirakel, op de bruiloft
van Cana; de Evangelien der volgende Zondagen verhalen
gebeurtenissen en onderrichtingen uil Jesus' openbaar
leven; mirakelen en gelijkenissen.
Wanneer Paschen laat valt, zijn er zes Zondagen na Aantal
Driekoningen. Doch het lijdvak van Paschen, dat met
Septuagesima aanvangt, begint gewoonlijk vooraleer die
zes ZondagsD gevierd zijn; de overschietende Zondagen
worden dan tusschen den 23 110• en den 24"M ol Iaatslen
Zonda&, na Sinxen ingeschoven'.
11. TIJDVAK VAN PASCHEN.

A. Voorbereiding : VAN SEPTUAOESIMA
TOT PASCHEN.

De tiJd van Septuagesima.
Het tijdvall van Paschen begint met SeptuagesilflQ en
pat lot Zaterdag vóór f-inxen, '.~ tijd van Septuagesima
ÏI een voorbereiding tot de Vasten en de Vasten is een
yoorbereiding tot Paschen.
De drie Zondagen vóór rle Vee-tigdaagsche Vt.strn
beeten Sept"are""',a, 7()11o «I~g), Sexage~'ma,

Ö(}I'.

KI. LiI .. rçu. 1.

Sepluage.im&

QR

bereidt tot
de \· ..!eD.

Vocrti~.
uren
celoed.
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QUlaquIl1t8&lma, 5/)':', omdat in vroeger tijden, vele
geloovigen 7U,' andere' 60 of 50 dagen vóór I'aschen de
vasten onderhielden.
De H. Kerk heelt deze benaming behouden; van
Septuage~lIna a< laat zij al haar vreugde1.~ngen (Te Deum,
Gloria, Alleluia) ach'er ~n <1o~. haar rouwldeeder~n
(paars gewaad) aan, om ons tot boetvaardigheid op te
'.. eh;;CI' en lot de Groote Vasten voor te bereIden
Het verborgen leven van Jesus is voorbij; .zijn opeltbare undlnt; is begonnen, een tijd van arlleid, strijd
en lijden. Wij moelen met onzen godtle1ijl,'cn Meester
lijden en sterven, om met Hem I~ kunnen varijzen en
zegepr jlcn : dat leert ons de Liturgie gedurende dezea
tijd. Bijgevolg behooren wij hem in meerder vers:erv;1I1
over Ie brengen.
Vooral moelen wij de 10sban'lige vermaken der vastmavonddagen met zorg vlu~hten.
De drie dagen vóór Achwoensdag begeven zich de
vurige christenen naar hel Vurl/:;-uren·gebed en doen
eerehoet voor hel kwaad, dat op dil! dagen geschiedt.
Het Veertlc-uren-gebed is een plechtig gehed, dat
gedaan wordt vóór het H. Sacrament des Altaa ... ,
getlurende drie dagen ter aanbidding uilgesteld.

De Vasten.
Tijd nn
gratie,

"aIl boete
... ,eb.d.

De vasten is van Gods wege een heilige tijd, eea
renadetlJd, zooals de H. Kerk in het Epistel der Mil
van den eersten Zontlag ons toeroept: Zie, nu is het
(aan God), aangename tijd, zie, nu zijq hel de da.,.
van laligheid. 2 Cor. 6, 2.
Het moet van onzen kant een tijd zijn van boete .en
rebed, om nn oaze zonden verl::f!enis te bekomen. Nu

*

ASCI1l\'O~~SIlA(;

.

QC)

vooral moeten wij ons zoo innig mogelijk met den
1I0ddèlijhen Lijder I'erccnigen, ten cinde op Paschen met
Hem te verrijzcn .
• Door hl Iicbamelijk "altea - zoo zIaet de 11. Ke: k la
de Prefatie van dezen tijd - beteu~elt Gorl de ondf'u!~deD,
"erboft dea .ee.t, Icbeall deug'd ea uelooalag .•

De I'eerti:;daagsclre I'asten .' QUII<1ragesimn, 4("'· J)e V:.sten
is ingeslelo, om ons de vaslen van J. C. in de woestijn te b",eidt tot
doen nal'olgen en ons tot den groolen feestdau van Paschen.
Paschen voor te bereiden.
Ook )Io:el vaste \'eerti;.: da::en \·l'}t)r~ll'!("'r tie tafelen rier
\\·et te oDh'angrn (Ex. 24. I~); h.sgelijlós J:li:JS in de wuestijn.
(3 He/:. I~.

n

. De \'eertigdaagsche Vaslen is van het hegin der Kerk
af onderhouden I!eworden en de insldling ervan wordt
aan de Apostelen toc~cschrcl'en.

Asc"woen,;dag.
De eerste dag van (L Vasten I:pl't Asch1l'oensda::; . .~.clowo.n,
omdat er alsdan as-e1le op hel hoofd der gelool'igcn
dag,
gestrlJoid wordt.
}),..; a!o'sche is bet zinnebeeld der bot'tv:\1.rdigheirl. Zoo It"zrn
wij in de H. Schrift. dat de boetv3:lrrli,S.."e ~ini\'ideD %1<.'h met
alS('Le beatrooiden . U OD. 3).·· 1'ie :l5<:che komt voort van den
rewijden palm "an Ot jaar t~ vore>n.

Bij het sirooien der assche spreekt de priester de7e
woorden, die God tot onze eersle ouders sprak na
hun zonde: Gedenk, 0 menseh, dat gij van' stol ::ij;
en tot stol zult lI'ederkeerell. Gen. 3, 18.
Door die plechtigheid doet de H. Kerk ons op den dood
denl,rn, omdat de gedachte aan den dood hel mee~l
geschikt is om ons lot hoetvaardigheid aan te zetten.
\\' ij zullen de assche met een roulI'hebbend en nederit(
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harlontvangen en het voornemen maken de Vaslen
heilig over te brengen.
De V<:sten duurt zes Zondagen. De vierde heel
halfvasten.

Zonda, l.l'!tare.
ZOO genoemd naar het ee··.I' w'llJ.r d<: Mis LIetare,
L<.t.n verbli;d u. 'I Is een vreugdedag te midden van dezen
boeleti)d.
De Vaslen is half voorbij; de H. Kerk verheugt zich
reeds over de aanslaande Verlossing. Heel de Liturgie:
gebeden, zangen en gewaad, ze lis de bloemen op het
altaar, alles laat die vreugde blijken. Alzoo wil zij ons
opwekken om met kloeken moed in onze boetvaardigheid
tot aan het nabijzijnde Paaschleest te volharden.
ZODd&&'

Pa.lIic·
Zoudag

Beeld.u
IJ.dokt.

Passlezoadar·
De vijfde Zondag van de Vaslen or de tweede vóór
Paschtn wordt Passiezondag genoemd en do: twee
weken, van Passiezondag tot Zaterdag vóór Paschen,
PassietiJd. Van Passiezondag houdt de Kerk zich meI de
passie or het lijden van den Zaligmaker bijzonder bezig;
alles stemt tot rouw, boete en gebed; de kruisbeelden
en de beelden der heiligen worden meteen paarsen doek
bedekt, tot teeken van rOl/w e'l boetvaardigheid. - Dil
bedekken herinnert er ons aan, dat Jesus zich '~oor zijn
vijanden verborg (Jo. 8, 59), d. i. niet meer in 't openbaar
onder de Joden verscheen. wijl het uur zijns lijdens nog
niet gekomen was.
Tot leeken van rouw word I in de Mis ook de psalm
Judica~n het aloria Patri weggelaten.
Treuren en lijden wij met ons Hoofd, J. C., indien wij
met Hem willen verheerlijkt worden. Rom. 8, 17.
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Palmzoada,.
De laatste Zondag van de Vasten, d. i. de Zondag vóór l'rocC:l.ie
Paschen, heet Palmzondag, omdat men vóór de Hoogmis l'rocC:l.ie
palmen wijdt en, met gewijde palmtakken in de hand,
een processie doet ter gedachtenis van Jesus' zegepralende
intrede in Jerusalem (1).
UD "'elli,te -olk .ergezelt J tau.: de eellen bestrooien
deD weg aet palmtAkken, de "Dderen opreideD bUD t.Ieed~n
1'oor Hea op deu grond: allen roepen : Hosa ...", (Heil) de ..
Z - " ... David! ~~trtlfd HIJ dir .o",t in d ... naaM des
HII,.,..! Mt. 2[.9.
De palawijdiDg, gelijk deze iotrede. berinDert oa. UD het
goddelijk KoaiDgochap nn Jelul·Chri.tus.

Jn het terugkeeren blijft de processie buiten aan de l'rocC:l.ie
gesloten kerkdeur (of aan den ingang \'an het gesloten
l'rocC:l.ie
koor) staan; men klopt driemaal met het k~uis op de deur;
dan stoot men ze open met het kruis, om te verbeelden
Jesus' intrede in het hemeisch Jerusalem, wier poorten
door de zonden gesloten en alleen door Jesus' kruisdood
geopend zijn geworden.
Hij de Mis verdwijnen alle teekens van vreugde. De
MI •.
Kerk beschouwt nog enkel elen Man van smarlen en zij
zingt in 't Evangelie heel het verhaal van zijn Lijden
volgens den H. Mattheus (2). Aan de woorden: /lij gal
den geest (Mt. 27, 50), knielen allen eenigc oogenblikken,
om Jesus' dood te overwegen en God Ie bedanken.
Onder het zingen der Passie, houden allen hun palmtakken in de hand, om door dit zegeteeken zich tegen
Jesus' vernederin"en te verzetten en, terwijl Hij zich
(,) De palatakkeu bewaan ",eD eerbiedig iD de huizen
e .. aeD .teekt er op d. oelde.. , oa ze tege.. alle oo,elull:
te .rijwarea.
(ol Dlood ... volgeDI den H. Marcu •• WOOD.dae 1'OI,eDI dea
H. Luc.. CD Vrijda, 'OI,ODI den H. JOU"'".
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onder de voeten laat vertreden, Hem openlijk voor onzen
God en onzen Koning te erkennen.
Merken wij tcn slotte de onbcstendigheid op van het
menschelijk hart, door de Liturgie zoowcl aigctce~end :
nauwelijks is het jubelend 1I0,<anna weggestorven, of
men hoort het akeligc " Kruisig lIem! »

De Goede Week.
De week vóór Pasehen heet de Goede Week, omdat
alsdan het groot werk onzer verlossing' \\'erd voltrokken.
De drie voornaamste dagen der Go~dc Week zijn :
Wiltf [)olldcrdal!.

r .. ee

Op Witten DondtrciaK viert men twee groote mys: de instelling van het H. ~~erament des Alt~ars
en van het Priesterschap. "Izoo toonde Jesus dat Hij ons
ten uittrste liefheeft. Jo. 13, 2.
Geen wonder dan, dat dez{' dag altijd met de grootste
plechtigheid gevierd werd. Het altaar is in 't wit cn
schoon versierd, het kcub onder de .\Iis met een willen
doek bedekt, het priestergewaall is ook wit.
EeD ~I,"
Om beter te vcrbeelden het plechtig cn cenig Avondmaal waarin J. C. het H. Sacrament instelde en zich
zelf aan de Apostelen gaf, laat de Liturgie in elke kerk
maar ~~n Mis toe, waaronder dan ook de priesters
communiceercn.
Witte Donderdag is een dag "an vreugde en tevens
van droefheid. In de :llis, bij de herinnering aan de
blijde instelling van het H. Sacrament des Altaars, wordt
telkens de droeve verkondiging van het bitter lijden des
Verlossers gevoegd.
"H. ,o'ut. Onder den zang van het Gloria worden al de klokken
myllerièD

teri~n

DI! GOeDl! WEEK.
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geluid; na dien lofzang zwijgen zij, al~medc hel "rgel
en al de bellen, lOl leek en van rouwen droefheid over
Jesus' Iijdcn en door!. Eerslop Zalerdag on,fer het Gloria
der Mis zullen zij opnieuw weerklinl\cn.

t. De priesler consacrecri twee hOltIes : de eenc nul
hij in de !llis; de andere wordl bij de Communie in een
groolen en sehoonen kelk met een wit zijden doek (velum)
bekleed, nedergelegd en, na de H. ,\Iis, in plechtige
processie lI1el licht en wierooll gedragcn naar ecn
afzonderlijk allaar tier kerk (het ho/ken), Ie dien einde
behoorlijk versierd, D,i;ir wordl die H. Hoslie Ier
aanbidding uitgesteld CII hewaard lol op Goeden Vrijdag,
op welken dag n niet :,:econsacrecrd wordt.
Lalen wij, als kinderen der 1-1. Kerk, heden hel schoon
gebruik onzer voorv3'lcrcn volgen en de kerken bezoeken
0111 het H. Sacrament tc aanbidden.

·t ....

hOlt; .. .

2. Na de .\Iis worden tlwalell, kantlelaars en andere " Ogt.
versiersels van de altaren afgenomen, om te verbedden bi'.' .. Ge
dat de krijgsknechten de kleederen van Jesus onder alt .....
elilander verdeelden.
3. In de cathedrale kerk wijdt ,Ic Bisschop de HH.

Oliën.
.. (Je elle der zteken. die uit.tuitelijk ia het 'ce~:eaea "a
bet 11. Otielct gtbru,I.;t wordt; 2. deolte der Keloohletrllnlrcn.
wurmede de doopellD~ea op de bout en tUlScben de ICboudeu
'oor bet Doopsel ea ook de bandea der prielters ia bun
wijding gezalfd wordea; zij dieDt DO&, ia de wijdi"&, der
ktokl.;ea en bij de zal.i.g der k, aingen ea kODintiDUa;
J. de baisenIOlIe cf bel Clrris"' ... dat ia bet toedienen ,aD
bet Vormsel gebe.ij;d wordt. ia 't zalvea nn 't boo/d der
gedoopten. v~n 't b",,/.! en de haaden ua den BilScbop en 111
bet .. ijden der kerkeD. klokken. heili,e yatta, eg •.
De olle der geleo/lieer;iDg.n en de bal.emolle worden ook
geluuikt ia de .. ijding der doop"ont op dea Zaterd'g der
Goede Woelt tn op de \'igllie ,aa S'gxoa.

\'iijdt",
der H'J.
OltëD .
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Voetwuoeblag.

4. 's Namiddags heeft er nog een aandoenlijke plechtigheid plaats: de voetwasschlac (Mandatum).
De P~UJ wucbt de voeten vu dertien prleslen uit
verscbUlige uattëa; de Bllfchop, ia cija cathedral. hrk.
die van dertien arme meascbea.
Die plecbtigbeid berlnerl aaa de diepe ootmoedigheirl
ea groote liefde nu dea ,OOdelijken Zaligmaker, dl" zich
gewaardfl:de de voeten zijner Apostelen te ..alleben.
5. Op Woen.dag, [londerdag en Vrijdag word ... 'I a>ond.
l'rocC:l.ie
de Donkere MeUen gezoagen, zoo ,ebeeten, omdat .i}
l'rocC:l.ie
oudtijdl 'I nachto plaato baddea.
Dil officie boudt zich glnloh mei Jelus' lijden bezig; 't zija
treurige smeekgebeden. kb3{:'uagea, zouder lofzugen, zelfl
sonde< G1D,.ia Pat,.i; al'eo sleml er de ziel lot rouw ea
droefheid.
Bij deze Ne't ... worden ook de kaa,. .... de eeae a~ de aadere
nltjredoofd ; dit uitdooven verbeeldl dat Jeoul door zijDe
A poetel .... verlaten werd.
É~n kaarl, die J. C., ),,/ L,û.1
nrbeeldl, wordt
alet ultrdoofd; maar zij wordt eea ooj;eabllk bonn Itet
altaar geb ouden ; - rij il dar all de \' erlol ... r op CalvarIe,
waar Hij lijdl en .Ierft - en d&D acbter bet autaar ",r6o"re" :
JelU5 is dood en begraoea. :-:a dCll dieast maakt men g,rucltt,
om de aardbe\inl: en 't Icbeurea der rollon bij J"UI· dood
aaa te dulden. Docb eenlklap. nncbijnt <!e kaall woderom ;
J. C. il verrezen.

d,,. 'UI""'' ,

Goede Vrijdag.

Ooede Vrljdai is voor ons waarlijk de goede dag bij
uilmuntendheid, omdat hij ons de weldaalj der Verlossing
schonk.
Droelhoid.' Het altaar is van alle versiering berooId; men ziet er
enkel het kruis op, nog altijd met een boetedoek bedek I,
alsook de kandelaren met gèle waskaarsen; hel ledig
tabernakel staat open: alles vertoont de uiterste droef.

heid.
: ..emoDiëA

1. De priester met zijn dienaren, in zwart ol rou",gewaad, naderen en strekkeD zich op de trappen van
het altaar uit, to! tecken van rouwen droelheid en
.moeken ootmoedii om vergiffenis hunner zonden,
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2. De priester leest twee probeUeën en het verhaal
van het LiJden volgens den H. Joannes.
3. De priester bidt voor alle menschen, ook voor de
keilers en schismatieken • de Joden en de Heidenen.
V90r die, welke buiten haar gemeenschap zijn,
bidt de Kerk openbaar lijk op Goeden Vrijdag alleen.
Ook Jesus op het kruis bad voor de zaligheid van alle
menschen.
4. Dan heell de indrukwekkende plechtigheid der I(r.t,.
krulaa.nblddlll~ plaats. De priester ontdekt het kruis en uDbtddta,
toont het: hij ontdekt eerst 1) het bovendeel, dan 2) d~n
rechterarm en het hoofd, eindelijk 3) heel het krui.,
telkens het kruis lI"at hooger heffende en op hOQgeren
toon ziogende : Ziedaar hel "out van htt kruis, waaraan
de lalil!maker der wereld huN gehangen. -

Wij

aanbidden het kruis; doch die aanbi~ding is gericht tGI
J. C., voor ons op het I,ruis gestorven.
Uit eerbied voor het kruis. doet de priester zijn
schoenen uit, knielt driemaal en kust dan eerbiedig
de wonden van den Gekruiste.
Zóó knielen na hem de aan\\'ezigen en kussen het krui ••
Het krul" vroeger een

leh

.nde,

eCD

ergcrnh

G:J

I.U

door

<ie. God:MeDscb MD ,ebelligd .:Iorle'eoken .:eworde'. dieD'

al.oo

g~ë.rd 00

'.r:'eerlijkl,

'aD dU,e krulnaDbiddlDg af tol
daa,. moeleD al deceDcD die YOOIbij

UD

d. Mi. UD " a.dereD·
bet irul, gau. de

""io

buig...

Onder de kruisvereering heli men aandoenlijke zangen , ..;,
aan, genaamd Improperia, d. i. verwijtingen, welktt
God door den mond der propheten tot de ondankbare
Joden stuurde. De liturgie legt ze op de lippen van den
Zaligmaker. die zich tot de Godmoordende Joden richt.
Ze zijn zeer lIeschikt om tot berouw op Ie wekken.

,;,,.i.
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IS. Na de kruisvcreerin[: draagt de priester de H. Hostie,
daags te voren geconsacreerd, processierewijs en
onder den ~ang VL'dlla Rtgis, naar het hoogaltaar.
De dier;st wordt vollrokken door eeni[:c gebeden en
plechtigheden, gelijkencl~ op een Mis, zonder [ol/se·
,ralie. De H. Kerk is in de overdenking van Jesus'
bloc,lig Sacrificie gansch ,erslonden en als door een
hcili~e vrees ervan weerhouden het Slachtoff~r van
Calvari(! Ihans op hel altaar te doen nederdalen.
!\Ia bewierookin~, handwassching, Orale fralres. Pu/er
nO$ler, heft de priester de H. Hostie op, zooals de Zati[(ma her op het kruis verheven werd. Kort daarna nut hij
de 1/. Hostie en ga~t terstond naar de sacristij.
\·o.",t op dez<o rl.!: trachten de chrilteo,o. door de
or(cL.ifl;: 'C'ilD dcn r=ruiurtg' CD door meer \Oer:;ter,i0i:, UQ
de t'er\!lcn,tCD i~e. l !I.,:m kc:. deel: eh 'K te wo. dCD.

W,; ';'C
\On

1.<1

<uur.

de P.a,,·L.
hars,

Zaterdag voor Paschen.
1. De dienst begint mei de wijding van hel vuur. Het
nieuw vuur, dat buiten de kerk uil een kei gesbgcn
wordt, verbecl<!t J. C., het Licht du wueM, die uit de
sleenrots ol hel gral glorierijk verrezen is.
Dan I'ol[(t de wijdinl{ \'all ~'ijl wiuookkorrtls.
Men treedt de kerk bi'Irwl : de diallen houdt in de hand
een rietstok, waarop een ,Irie!aklligc kl"rs uil ~én
stam gesproten: treffend beeld der 11. Dri·;vuldigheid.
Die kaarsen worden ~én voor één aangèstokcn en (k
diaken, ze loonende, knielt en zingt driemaal, lelJlens
Jijn stem verheffende: Lumtn Chrisli : lIel Licht van
Chris/us en men antwoordt telkens: Dto Gralias I
Gode zij dank.
2. Dan volgt d.: wijding der Paaschkarrs : Eer zij
brandt, verbeeldt zij de wolkkvlom, die de Isra~lieten
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in de woeslijn bij dage voorging en, on!~loken, bedicdl
zij de vuurkolom, die hen des nachls geleidde.
Voor ons is zij cehler veel mccr een zinnehecld V:IO
J. C., waarvan de kolom ecn voorafbccldin'.! was. No;::
niel onlslol<cn, bel(lonl zij Jesus in hel graf, levcnloos;
onlstoken, beliiedl zij /lcm gloricrijl< verrezcn; daarom
blijfl zij ncvens het altaar sldan van I'aschen tot tol
O. H. Hetnclvaarl.
De diaken heft den vreug-devollen zan;:: E:wltct aan.
Hij neemt de vijf wieroo:,korrels, steekt ze I(ruiswij~ in de
kaars. De vijf korrels bedniden j,SlIS' viji wonden op hel
kruis; de wieroo:< I:erinncrt aan de rcul,wcrken, waarmee
JeslIs' lictlaarn I(ebalscmd werd.
3. Vervolgens zin~1 mcn twaalf prophetleën, die op d~ doop·
hel Doopscl zinspd'.n cn Olldlijds een laalsle onderriehling
."ul.
waren voor dc Doopelinl(cn. Zij liin gevolgd door de
wijding der Doopvont, waarna de Doopelingcn hel
eerste Sacramenl ontvingen.
De rebed! D ca

cer~Ill }n1!!n

vin deze

wi:dID~ leer~n O'JS

de

1>001' •• :.1)0 priestenc,te,:t Iorui''''ii$
het water. om te bdee,e:lt'o dat de ~enaQe ·-.1'lzer weder,::cbootte oei .iocr eh, ver,I:,.t;sh'n va;\ ,Icn (;ekru:st~ to~ko:nt;
hij malkt d,.ie krlli$tlJ (,,'e~ I et water '-'Dl h,.t te :ze:.;crwu in
den t:A3.m der Helr~e Urtt.v.ddl..:bttd; bij VfJ'ltet'1t bet water
en Ipreckelt bet naar de vier r.celen d<:r w,,~reld, c..m te t>OD~O
dat alle 't'l')lkeren j..!'trveJ cu ZI)n lot d~ genane del Doop.ol.;
dr:ema:d, en telkeDI rl:rper, dvo;t bij de kaart ia het water
en \eT'beeldt al:zo·) Jesus' co' psel In de J, rdaaD.

uItwerksels 'aD

~el

4. Na de wijding der Doopvont ~cert men, onder het
zingen der Litanie \ an alle Heiligen, terug naar hel koor.
Dan vol~1 dc Mb, welke voormaal:; in den I'aasdlllachl
bij 'I aanbráen van den morgenstond gecelebreerd werd.
Zij begint zonder II/troïtus, met het Kyrie e/tison van
't slot der I.itanie. Aan het Gtoria in txe/sls J.;almen
orgel en klokken tot teel,en van de i:coote blijdschap over
Jesus' Verrijzenis.

Mil.

lOS

UT KERKELIJIC JUIt.

.t_ :

Na bet .pl,kl ,aat cle , .. bd,atoll i" d. eathtdrale kerk
Dur den BI_hop .. ze" Dlet lalder
H"'rt"fIJ~"""
V.,u.., ilt w,.It."áil' " .". pool. ""'''rlU, dal is ".Iallelal•.
E" de BII,cb"p of lilden de prl ..ter ZiD,t drie keer.,o, t.-lkool
op hoogerea lOOD, "lIel"i .. , dat door bet koor drieIDaaf ber·
.... Id wordt. - Met het "lIel" .." UD" de Pa.uchtijd .....
Oe Vu.,.rs , ..cbledeD oDder de Mi. -n beglDDeD ..ulloocla
•• de Nattlnr. Zij beataaa .. Il _
drieyoadlr tlllel"ÛII, cl..
poalDl L""dal. Do"';,." ... , L/XJ/t "" H..,.. ... l,,'iphoon
.. bet N.r"ijic.J.

B. Feutvieri., : PASCHEN.

Met bevoorrecht Octaal.
't F ....
~Ir

Pischen is hel leest der feesten. In het Martelaarsboek

f•• ,t •• wordt het een'oemd de

Plechtigheid der Plechtigheden.

De andere feesten staan er mee in verband, 't zij als
voorbereiding, 't zij als bekroning.
Het Paalchleest is zoo gewicbtig, omdat het de
verjaring is van de luisterrijkste gebeurlenis uit Jesus'
leven, het schitterendste bewijs zijner godheid en tevens
het onderpand onzer toekomende verrijzenis.
P •• cbeD is een Hebreeuwsch woord, dat voorbijgBng
puei ...
beleekent. Hel Paaschleest der lsraeliten was ingesteld
tot gedachtenis hunner verlossing uit Egypte, wanneer
de engel der verdelging hunne huizen, met het bloed van
het lam eeteekend, voorbijging en de eerstgeborenen
der Egyptenaren doodde.
In de Nieuwe Wet heeft het leest der Verrijzenis
denzelfden naam behouden, omdat Jesus' Verrijzenis voor
ons ook de overgang is Yin den dood tot h.c leven en
onze verlossing uit de slavernij des duivels en van den
eeuwigen dood.
op Pud,eo volle anaat ""oall op KenIai., z. bi. 94.
De .....d. Paucbd.I: t. eene af, ... lelde fe .. t~'r.
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C. Navlerl.c: VAN PASCHEN TOT SINXeN.
De naviering beslaat den tijd tusschen Paschen en P&uclllii4.·
Sinxen (1). Daarin komen 5 Zondagen na Paschen
voor.
Die ruime iijd is als ttn lange teestdal, waarop de
H. Kerk in onderbroken vreugde de heerlijke zegepraal
der Verrijzenis viert. - Dit geldt voornamelijk voor het
octaaf van Paschen, waaronder geen andere feesten
mogen gevierd worden.
Inderdaad, de Paaschtijd is een vreuldetl'd, een vUllrdelijrl
voorafbeelding der gelukzalige eeuwigheid.
Om haar vreugde uit te drukken herhaalt de Liturgie
zoo dikwijis..hOl blijde alleluJa : LooJI en dankt den
Hev. .. zij ontvouwt al haren luister; de altaarsieraden,
het priestergewaad zijn wit, als zinnebeeld der glorierijke
Verrijzenis van J. C.
Wij ook wij zullen op Paschen met Jesus verrijlen,
d. i. een nieuw leven aannemen, aan de zonde verzaken
en voortaan God alleen dienen.
De Zondag na Paschen heet 8elokea-Paschell, J Seta... ·
d. i. ges/olen Paschen, omdat alsdan het octaaf van l>UCheD.
Paschen eindigt.
Hij wordt ook genoemd Zondag Quasi mo..do, 't eerste
woord van het Introïtus der Mis en- in 't latijn Dominica
in A/bis. (Zie bladz. 67).
Onze goddelijke Zaligmaker bleef na zijn Verrijzenis I
nog veertig dagen op aarde, 1° om het geloot der
Apostelen aan zijn Verrijzenis te versterken en 2° ze lOt
zijn Hemeh'aart en de komst van den H. Geest voor
te bereiden.
(I, Hvew 1 de

(D. I,

lila. 1/).

P....""';,,, ,e1i

lol Z~t"'''''r

"Q

Si".,,.

,UI
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Door haar Paaschliturgie wil de H. Kerk ons aan dit
dubbel voordeel deelachtig maken. Laten wij ons te dien
einde immer met onze goede Moeder vereenigen.

S. Marcusdag, de Kruisdagen.
s.

MlfC<I'

Op S. Marcus, 25 April en op de Kruisda~en, d. i.
de drie dagen vóór O. H. Hemelvaart, is er algemeene

Processie.
Ile proceule \:lll S. Marcus beltond ford" tca tijd~ VaD
deD H. Gregorlul deD Groule (50u·6<,4), dl. ze op ,5 April
YJlt~Mtel,j beeft. '·au dau a.f wc"d ~dj al.:'u een,
lI~D b '!.-tt die procelsie de (;rvot~ LitaHie ).!~hefl!teD. om '"
te onde Icbciden vau de Kltine Lr/iJ"it of c.1«: proe .. ie der
Kruilofagn.
Ik 11. ~l'1Dertul. Bisschop V>D \'i'DQe iQ I;"okrijk. bracht
rO:::I11 470 de proces.l~ der Krui.5dai:en 10. om a!'cr;cl I :.&.lDpeo
af te keef.!h. GJt1 z:e~eDdf! de plaatsen waar men de p:occllie
d'!e"d rn 't geuruik er\"an breldd~ zich ov~ral ult.

De kruisdagen worden zoo genoemd, misschien wel
omdat, in sommige streken, de prie&ter onder de proctssie
het kruisbeeld in zijn handen droeg.
In de kerktaal heeten zij RogC?tiones, d. i. smeekgebeden,
hoe DO;:
rrcocmd? of Litanie, dat hetzelide beteekCll1. Immers de Kruisdagen zijn drie dagen van openbare smeekgebeden,
waarin men de Litanie van all~ HciJi~cn zing I.

De Krul,dageD,

Iu de (rDOte LitaQie vraagt meD eenl 330 God zelf eD c!e
"drte goddlolijke penonco zich onzer te ontferUlCll; vervolceDI
veuoekt me" de H. ~Ioeder (;ud,. rl~ IlIl ED .. le" en all.
God. lieve HeIligen n)Qr OUI t"! hht(h·~. öra daD t~mt mee
tC"rur tot Oozca Heer, om met verdubbelde poglngf'!l ZIJD
ZC"(CO

af te

.meekCD

Ilte processies ... rden JQ de mlddeleeuweD di" .. erC bto·,I·
... oeta ~eboudeD. CD door !1('t .olk. de gcclteli.ikhetd e:l de;1
ad e: I: .. olgd.

Wij zullen de processie van S. Marcus en de Kruisdagen
bijwonen tot uitboeting onzer zonden en om den goddeIijken zegen oVer de vruchten der aarde af te slI1eeken.
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O. H. Hemelvaart.

Otboden Feestdag. - Met bevoorruht Octaaf.
De feestdag van O. H. Hemelvaart wordt gevierd W.nnen?
veertig dagen na Paschen en tien dagen vóór Sinxen
Den veertigsten dag na zijn Verrijzenis heeft Jellls Wal?
zijn Apostelen een laatsle maal onderricht; dan leidt Hij
hen naar den Olijlb.rg en, terwijl Hij hrn ze,,(ent, klimt
Hij vóór hun oogen zichtbaar, h,'o!:er en hooger, ten
hemel op.
Jesus' Hemrh'aart, in 't Evangelie van dezen dag Verbe.t~.
verhaald, wordt verueeld door het uitdooven der
Paaschkaars na het Evangelie.
De H. Kerk herdenkt heden Jesus' Hemelvaart met (;roole
groote vreugde. Dit is hoogst betamelijk: immers oreu~d •.
}o Jesus m~t zijn ver/leer/ijkte menschelijkt natuur
neemt plaats aan de r~rhterb",1 ,ijns V'ld,rs en
verheft alzoo onze natuur tot de hoogste waardigheid;
2° Hij gaat ons eene plaats berel,len, 30 Hij is onze
M it!,1el::or bij God; 4' Hij zal den 11. Gc('st, den
V,·rlroo.,te.r, zenden.
Daarom, verblijden wij ons met de H. Kerk en, gelijk
de Apostelen, verheffen wij onze oog en, of liever onze
harten, t~n hemel; wekken wij ons op om getrouw al
onze plichten te I\lvijten, ten einde de ons voorbereide
plaats eens te mogen bezitten.
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111. TIJDVAK VA~ SINXEN.

A. Voorbereidin,.
)-Ionen

Leo XIII heeft in 1897 een negendaagsche oefenin,
"evolen vóór hel feesl van Sinxen.
In 'I Bisdom Mechelen wordl daarloe na de voornaamsle Mis gelezen: 1° het Ven i ereator mei hel
gebed: Deus, qui corda fidelium; 2° een Vadtrans en
Weesgegroet Ier eere van den H. Oeesl.
AI.le dese DO'CClD .olet. kaa eeD alIaa.! .ordleaea 'u
1 jarea eD 7 quadra,eneD op
der "8J"" da,e .. ; CD
_
YDlI_ aflaat, op de , ... o"e yoonraudea, l\lIICbe" den
eerste.. dar der DO''''''' e" het alulle .. der octaaf 'aD SiDxeJI.
AI.le dagelijb, D.. der hot 4ct4llf "IUI Si"xetJ, eeale.
,ebedeD tot de .. H. G-.t .taart, ltaD des. aflateD eea Iweede
aaal YerdleDeD.

tik".

\'Ir lJle

",,_1

De Vlv.llfe van Sinxen is de Iilurgische voorbereiding
lol dit feest. Eerlijds werd dien dag ook, zooals daalls
vóór Paschen, hel Doopsel aan de geloofsleerlingen
loegediend; vandaar dat nu nog op die dagen de:
yoniwijding geschiedl.
Wij zullen ons lol Sinxen voorbereiden door, naar
het voorbeeld der Aposleien, die lien daeen vóór het
feesl in ingekeo.rdheld en gebed door te brengen; en
inzonderheid door de voorl;eschrevtn negendaaescbe
oefening godvruchtig Ie volgen.
B. Feestvierin, : SINXEN.

Met bevoorrecht Octaaf.
w ....., 1

SinJen of PinksIeren is in het latijn Pentecostes,
eigenlijk .een Orieksch woord dlll
'e beleekenl. De
Joden vierden het Sinxenfeest vijlti" t!~t:en na Paschen.
Ier herinnerinll laD de: "fkondleing del Wet aan Mozes

we"

DERDE DEEL.

Het l\erl{c1ijk Jcwr. (I)
H()()I'ï)~Tl:I,

§ I. -

1'.' .•1 het il.

[I]

I. -

Voorafgaande begrippen.

Verdeellng van het Kerkelijk Jaar.

eT kerkelijk of geestelijk jaar is de liturgische
. kring der Tijden en Feesten welke de H. Kerk
jaarlijks aan den dienst van God en van de
Heiligen bijzonder toewijdt.
Alzoo bestaat het uit twee deelen: een deel dat eigen
is aan den liturgischen Tijd, vooral de feesten des
Heeren (TiJdeigen), en het ander dat de feesten der
heiligen bevat (Feesteigen der heiligen).
Het kerkelijk jaar is samengesteld uit Zon-, week- (n
feestdagen.
\'erdeella,: In het Tijdeigen kan men drie Tijdvakken onderscheiden, naar de drie voornaamste feesten van het jaar:
Kerstmis, Paschen, Sinxen. Elk tijdvak wordt verdeeld
in ecn voorbereiding tot het leest, cen feestviering en
een naviering.
I. Het tijdl'ak van Kerstmis vangt aan den eersten
tijd ...kua
Ke,stmll, Zondag van den Advent en eindigt op den Zaterdal:
vóór Septuagesima. De Advent is de voorbereiding van
het Kerstfeest en de tijd I'an Kerstmis tot Septuagesima is
er de naviering van,
2, Het tijdvak van Paschen bc~int den Zondag van
P ..cbea,
Septuagesima en gaat tot daags vóór Sinxen. TOl dit
tijdvak behooren, als voorbereiding, Septuagesima met
(,) Zie bij"oe!:set op 'I einde na 'I boekje.
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C. Navlerlnr: PINKSTERTIJD.

(of de Zondagen na Sinxen).
De Pin ~sttrtijd is de tijd \'an Pinksteren of Sinx~n
tot den Adnnt en beslaat ongeveer 24 Zondage:'l. Zijn
er meer dan vier·en-twinti:{ ZOQdagen tusschen Sinxen
en dén Advent. dan worden tu 'schen den 23'ton en
den 2"·k" Zondag de Zondagen, die o\'erschoten na
Driekoningen, ingeschoven.
'1 Werk
l\a z';n nederdaling over de Apostelen op Sinxendag,
..-aa deo zet de H. Oeè'st zijne zending op aarde voort. Onze
H. G .... ~ heiligmaking is het werk van den H. Geest en Hij
bedient zich van de katholieke Kerk om ons hei:ig te
maken. De Kerk, door den H. Geest bestuurd, roept en
brengt haar led~n tot de heiligheid door het \ oorhouden
van Jesus' leering en voorbeelden, door het toepassen
van de genaden:Jiddden, de HH Sacramenten.
Aan het vieren van dit verheven werk van den H. Geest
door bemidJeling der Kerk. wijdt de Liturgie den
Pinkstertijd toe: in het tl'delren leert zij ons, in de
Epistels, de h'jzonderste schriften der Apostelen door
den H. Geest ingegeven; in de Evangelién toont zij ons
vele en schoon; parabels wJarin de Kerk en het
christelijk leven zinnebeeldig voorgesteld worden. In het
feesteigen viert zij talrijke feesten van heiligen, wier
heldhaftige deugjen het werk van den H. Geest zijn.
Het groen gewaad, aan den Pinl,stertijd eigen, drukt
de hoop uit van de Kerk, die weet dal haar lot door
J. C. aan den H. Geest is toevertrouwd, onder wiens
leiding zij haar 10 Jpbaan gerust voltrekt.
In den Pinkstertijd vieren wij :

PiDillerlijd
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H. ()rlevuldlgheldszonda,.
Ofschoon al de Zondagen des jaars aan de H. Drie- Waarom;
I"uldigheid toegewijd zijn. heeft de H. Kerk, om de
verhevenheid van dil geheim en uil Jal:kbaarheid jegens
de drie goddelijke personen, ook dC11 cerslen Zondag
na Sinxen als een hijzonc'e~en reeS/(b~ aan~edlli(1 Ier
eere van God den \' ader, God den Zoon en God den
H. Geesl, drie personen in &én GoJ.
De ~leelcbwordiDg vaD .I. C. il het werl< ner H. Ilrievuldirbeid. liet il dae billijk dat de 11. Kerk, na al de gcheim.e vaD
Je.u,· \·erlossieg."erk gevierd te bebbeD, baar daDkblarbeid
aao d~ 11. I>rlevuldigbtld tooet.
Lalen wij dagelijks, doch vooral 's Zondags en op den Oef.oinj(tD
feesldag, de H. Drievuldigheid aanbidden en danken.
Maken wij allijd eerbiedig en aandachtiK h ct kruisIeeken
ell zeggen wij dikwijls, hel hoofd buigende : Glorie tij
den Vader, den Zoon en den H. Ge/!~/!

H. Sacramentsda,.
Met bevoorrecht Octaaf.
Op Willen Donderdag, daags vóór zijn dood, heeft

I·... t

J. C. hel H. Sacramenl des altaars ingesteld; doch in
dien tijd I"an rou\\' past een feestviering niel. Daarom
heeft Urbunus I\', in 1264, op aandrin"en der H . .Iuliana
van Luik, waar deze Paus vroeger aartsdiaken was, een
bijzonderen f~estdag ter ce re van het Hoogwaardige
ingesteld. Hij valt Donderdalls na 'I octaaf vlln Sinxen.
Gedurende achl dagen viert de geheele H. Kerk, in
schoone gebeden en lofzangen (Lauda Sion), de instelling
van het Allerheiligste Sacrament.
()e PIt:.:htilChdd Van hel Hno,: \\'''31 di~e wordt in ons plecbtigbeid.
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land op den volgenden Zondai: 'l'evierd. - Dan ook gaat
in al onze steden en dorpen de plechtige proceuJ. uit.
Processie
Deze processie dient; 1° tot een openbare belijdenis
van ons geloot aan de wezenlijke ttllenwoordigheid van
Jesus in het H. Sacrament en om ons te verzetten tegen
de ongeloovigheid der ketters en goddeloozen; 2° tot lof
en dank voor de groote weldaad van dit aanbiddelijk
Sacrament; 3° tot herstelling van de oneer en den smaad,
die Jesus in zijn H. Sacrament zoo dikwijls worden
aangedaan; 4° tot het verkrijgen van den hemelschen
zegen over de plaatsen, waar het H. Sacrament plechtig
rondgedragen word!.
Houden wij er aan de processie bij te wonen en
vergezellen wij Onzen Lieven Heer met een fevendig
geloof, een diepen eerbied en een kinderlijk vertrouwen.
Het is hoogst loffelijk de processie zooveel mogelijk
op te luisteren, de huizen en de straten te yersieren
met vaandels, licht ell bloemen.

Feestdag van het H. Hart.
W'Dr. •• r:

w.t'

Wurom?

De feestdag van htl H. Hart is, volgens het vcrlan~en
van Jesus zelf, vastgesteld op den eersten Vrijdag na het
ac/aal van 't H. Sacrament: hij is daar als de vollrekking
van.
H~t voorwerp dezer ~odsvrucht is het levend Hart
van den God-Mensch, onafscheidbaar vcreenigd met de
Menschheid en de Godheid in éér. persoon : zoodat wij
het Hart van een God aanbidden.
Jesus wil dat wij zijn H. Hart, meer b. v. dan zijn hoofd
of zijn handen, vereerèn, omdat het hart hel gewoon ell
natuurlijk zinnebeeld del' liefde is en dat bijgevolg het
vereeren van Jesus' H. Hart allernuttigst moet zijn om

PEESTDAG VAN HET H. HART.
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ons zijn oneindige liefde lot de menschen voor oogen
te stellen.
De Liturgie in haar getijden en in de 11. Mis spreekt ons
beurtelings van Jesus' Lijden en van 't H. Sacrament,
omdat de God-rnensch in die twee Geheimen ons zijn
liefde l\lIerrneest betoond heeli.
De ,,/ammm. die be 11. /lart omgeven, doen ani denkea aan
de brandende liefde van JeluI lot de meD.cben; de .. r ....
van doo,.,un. die er rondom i. en bet Itruü in bet H~rt Keptant,
bertnneren ani aan de schrikkelijke lorm'nten. die de ZaU,maket' voor ont uitgestaan heeft: de openltlande ,"o"Je der
.ijde noodigt onl uil om lot de bron aller graliën Ie gaan.
Heet de maRnd Juni il aan bet H. Har. loegewijd. lIen
laallten ZODdag vaD Juni kunnen al de gtlo,""ir'" np de
gewone voor"JardeD eeD yollen aflaat verdienen toties
quotlu, d I. zoo dikwiji. zij ""D kerk of kapei be.oeken
waar de maand vaD bet H. Harl plecbtig ,,,,Ierd i. gewordeD
alle dlgeD. of ten minlte acbt opeenvolgende dagen (Decreten
,an 8 Aug. 19'.6 en .6 jan. 19"~)

Op den feestdag van 't H, Hart wordt in onze kerken,
voor 't H, Sacrament openbaar uitgesteld, een akte van
toewijdin, aan het H, Hart gelezen, alsook de Litanie
van 't H. Hart. - Anaat van 7 jaar en 7 quadragenen en,
mits te biechten en te communiceeren, volle anaat.
De Eerste-VrIJda, van iedere maand is aan 't H. Hart
bijzonder toegewijd. Onder de menigvuldige en zegenrijke
beloften, door Jesus aan de vereerders van zijn H. Hart
gedaan, is ook deze - de groote belolte genoemd: « Zij
die negen achtereenvolgende Eerste-Vrijdagen der maand
comrnuniceeren, zullen de gralie der eindelijke boetvaardigheid bekomen ».
Gewennen wij ons Jesus' H, Hart te aanschouwen en te
aanbidden in de H. Hostie, wanneer wij 't H. Sacrament
bezoeken, in de H. Mis en de H. Communie. Bidden wij
dikwills de schoone Litanie I'an 'I H. Harl en, in den nood,

Juni.

E....te
Vrijda:
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nemen wij onze toevlucht tot de bron van allen troost:
H. Hart van Jesus, ik btlrouw op U! trelkens 300 dagen
aflaat).
H. Kruisvinding (3 Mei).
H. Kruisverheffing (14 September).
Krui..
Door de zorgen der H. Helena, moeder van keizer
vindin!;, Constantinus, werd, ten jare 320, het Kruis Vdn Jesus
gevonden op den Calvarieberg, waar de heidenen het uil
haat tegen dcn godsdienst begraven hadden.
Die blijde g.;beurtenis wordt gevierd den ld••.\iei, onder
den naam van H. Kruisvinding .
• erhefljnr.
Na veertiell jaren in de handen der vija'lden geweest
te zijn, werd de kostbare schat, in 628, terug bekomen en
plechtig op Calvarieberg hersteld. Van dit he\lglijk feit
viert men de gcdüchtenis den 14den September, onder den
titel van H. Kruisverheffing.
Van de eeflle tijden al "erden er kleine deeltjCl Un hel
H. Kruil naar vele plaatsen over!;ebracbt eD au bezitten mee'l
al de kerken er eene reltqui. VaD.
De H. Kerk beeft altijd de reliqule van 't H. Krul. in
bijzondere eer gehouden : al. zij uitge.leld la, moeten er I ... e.
kaaroen bij branden; men moet ze be"lerooken en er v6ór
knielen.
Laten "ij voor baar rroote acbting hobben eD zo vereeron,
"lUIDeeI' zo ultge.teld of te .",enen aangebodon "ordl. Schonken "ij ook In OAZe hulzen d. eereplaata aan het
H. Krui.beeld.

HOOFDSTUK

ON

A. -

lIyperdulla,

111. -

Feesteigen der Heiligen.

FEESTEIGEN VAN O. L. VROUW.

de kerkelijke taal heet de eeredienst van God
latria, aanbidding, die der heiligen dulia,
enkel eerediellsl en die van Maria, de Moeder
Gods, hyperdulIa, hooger eerediens/ (dan die der
heiligen).
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\'aD dieD hoo~ereD eeredieDII geeft de H. Kerk oal bel
yoorbeeid : boneel kerkeD eD kapelleD. boeyeel altarea beeft
.ij Haar ",.ge.. ijd; hoeveel feeltda,ea tot baar eer 10gOIteidt
Ieder jaar beeft .ij Haar ""ee lI,audea toegewijd, ieder ....k
eeD dlg; e'keo dag aoodl,,1 zij OOI uil Olll llaria lIlet dea
Ea,el Ie IIroetea. - Onder de Lltanle';D, all opeDbaar gebed
door de H. Kerk goedgeke .. rd, II de Litanie YaD O. L. V. De aDdere goedgekeurde L1taDleëD lijD: die YaD aUe H.i'il:eD,
YaD den l<>eleD :-;'UID, nD " H. Harl ea nD deD H. JOlepb.

Onbevlekte Ontvangenis (8 December).

In ons land, algestelde feestdag. -

Met Octaal.

't Is den 8 December 1854, dat Pius IX de Onbevlekte
Ontvangenis als door God veropenbaard en tot geloofspunt heelt verklaard. In 1858 verscheen .\\aria aan
Bernadelte te Lourdes en zeide haar: Ik ben de Onbevlekte
Ontvangenis.
Onbevlekte Ontvangenis beteekent Ontvangenis zonder
vlek ol zonde.
De feestdag der Onbe.vlekte Ontvangenis van ;'\aria Wat .ij I•.
herinnert ons eraan, dat de H. Maagd, door een bijzonder
voorrecht en uit boolde der verdiensten van Jesus Chrislus,
onzen Verlosser, van het eerste oogenblik van haar
bestaan af, geheligd is geweest door de coddelijke gratie
en alzoo bevrijd van de erfzonde.
Met reden past de H. Kerk in haar Liturllie de woorden
van het Hooglied op Maria toe: Ganseli schoon zijt Gij.
en geen vle ~ is er in U (Hoog!. .t, 7); en die van het
Israelicli,ch volk 101 Judilh : Gij zijt dl! luister van
jerusalem, Gij zijt de vreugde VU" Israël, Gij zijt de
eer van ons volk. Judilh, 15, 10.
Laten wij Maria op dezen dag gelukwenschen en ons
verheugen over haar uitmuntend voorrecht. Vragen wij,
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door hare voorspraak, in het uur van den dood zuircr
van zonden voor God Ie mogen verschijnen.
Oefeningen.

Blddn "ij '. morgeD. eD '. avoDd. drie Weu&e&roeten
UD O. L. \'. ODbovlokt ODtvangeD eD voegen wij er
bij : 0 Maria, .tmde". til,}, o"tvanltn, h. v. o. die O'UI
1",,1 .. ,"1 lol U
(100 d. aB.) - Schier oyemt i. or een
Con&re&atle vaD O. L. \'. ODbevlekt ODtungen. RekeneD wij
bet 01J1 tot ~eD ("er ki"d liJn .Varia te zijn.
Die bet Schapulier Un O. L \. ODbO\'lekt OntY&DgeD
dragen. kUDneD zeer vele aft .teD verdieneD. telkens lij ....
lDaal O,ue Vilder. W,es reg,.oel
Glorie .rj d,,, ('adfr
blddeD. Zij lullen goed doeD het lulcht te hebben al de aftatea.
100 vollo al. gedeeltelijke te "IODOD, welke de l'aUJeD UD die
oefeDiDg vulgebocht bebben.

ter eero

IU_"

Schapulier.

'H

O. L. V. Lichtmis (2 Februari).
Afgestelde feestdag.
Wat wij
vieren.

KaanOD.

Heden, den veertigsten dag na Christus' geboorte,
viert de H. Kerk de Zuivering van Maria en de Opdracht
van het Kind Jesus in den tempel.
Deze feestdag heel O. L. Vrouw Lichtmis, omdat
O. L. Vrouw er zoo groot deel in heeft en dat op dezen
dag vóór de Hoogmis, kaarsen gewijd worden en er in
de Mis veel licht brandt, ter gedachtenis van het Kind
Jesus, hetwelk de oude Simeon in zijn armen nam en
als het Licht ter openbaring voor de Heidtnen begroette.
Lc. 2, 32.
lJe braDdeade kaann zijn het linDebeeld van ]. C., di. alle
lDen.ebeD door lijD voorbeeld en lijD leerlDg op deD dulaterOD
weg Daas den hOlDel ...
Wij moeten dit goddelijk Llcbt
.....n_mOD en ..olgn. Dit wordt ..orbeeld door de proce.§.§le
wolke met de kaan ID de hand gedaan wordt.

,.U,"I.

Mogen ook wij, door de verdiensten van Jesus'
Opdracht en van Maria's Zuivering, op waard;ge wijze,
met een zuiver hart, aan God voorgesteld wurden en zoo
teM den tem"el der hemefsche glorie binnentre4en.

O:\BErLEKII! O:'\TVA).(jll:'\IS, O. L. V. L1CH1.\\IS.
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VerschlJnlni van O. L. Vrouw Onbevlekt te
Lourdes (11 Februari).
Door een bijzonder fee.t eD bijloDdoro GetljdeD vlod do
H. Kerk do \'enchijaIDg vaa O. L. Vrou .. ODbe.lekt te
J.OI1rd ... O. L. Vrouw t'a .. Lourdes 6. ti, o. (TelkeDI 300 darea
aflaat).

O. L. V. Boodschap (25 Maart).

Algeslelde Jetsldag.
De Engel Gabril!l brengl aan .\1aria de blijde b<.'9dschap, Wat .. ij
dal Zij uitverkoren is om de Moeder Gods Ie worden. Wat .'e'eB.
onuitsprekelijke verheerlijking van ,,\aria! En met welke
ootmoedigheid steml Zij loe : Zie de dienslmaagd dts
Heeren! (Lc. 1. 38) zoo spreekt Zij. En, voegt de Evan·
gelist er bij, hel Woord is ~'Ieesch geworden. Jo. 1. 14.
't Is niel zoozeer Jesus' Menschwording, als wel het
maagdelijk en gojdeiijk Moeder-worden van Maria, dat
de H. Ker!1 heden \'ierl. Zij t.ewondert de geestelijke
schoonheid der H. ;o.1aagd, die door haar deugden den
Koning des Hemels tol haar nederigheid deed aidalen.
Trachten wij ootmoedig te zijn gtlijk Maria.
Ter herinnering van O. L. Vrouw Boodschap bidt men Aa,elul
dagelijks driemaal het Angelus ol Engel des Hei'ren.

De Zeven Weeën van O. L. Vrlluw.
(Vrijdag na

Pa~sie-Zcndag).

Het kerkelijk jaar wijdt twee leestdlgen toe aan de
vereering der Smarten van Maria; dt:n eenen op den
Vrijdag na Passie Zondag, de anderen op den 15d ,"
September, daags na het feest der Kruisverheffing,
Udcn September. De Kerk wil de smarten der Moeder
niet scheidel! van het lijden des Zoons; zij wil, met den
Verlosser en zi!n kruis, ook Haar vereer en , die bij het
kruis ~lond en onle mcJe\'crlo~scrcs werd.

Twee

leelte.
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O. L. Vrouw 8ezoeklng (2 Juli)
Deze feestdag herinnert ons aan het liefdadig bezoek
van Maria aan haar nicht Elisabelh. Elisab~th, door
den H. Geest vervuld, noeml Maria de Moeder des
Hetren en Maria anlwoordt mLl den schoonen lofzang:
Magnificat, dien de H. Kerk dagelijks in de Vespers
als dankgebed herhaalt.
Heiligen wij onze bezoeken door ze Ie doen gelijk
Maria, Ier eere Gods en uit liefde tot den naaste.
Oedachtenls van O. L Vrouw van
Carmelusberg (16 Juli).

Saalll.

Schapulier.

Op den Carmelulberg, Un Doorden nD 't H. J..aDd. wu een
klool!erorde ,eveotlgd, die .ich door haar ,odlYrucht tot
Maria ondencheidde. Vandaar de tIleI; O. L. Vrom" va"
Carloulus6trr en de naalll Carmtlitlt ...
Op .6 Jut! 1251. verscheen de H. ~1:l3gd aan deD H. Sillloo
Stock,ov.ute Yin de CarlllelUlOrde in Engeland tD, btlll e~n
lebapulier toereikeode, .prak Zij ; • Ontnn, dit IChpuller ;
ah.le daarlIlee (goJlJrMdll'IJ Itelft, zal van bet Hu .. ig vuur
berrijd blij .. n .•
Op dezen dag kunnen de ,eloovi,en, mita de ,.wooe voorwaardea, een vollen athat wianeo, telkens zij een kerk van
Carllleluoorde bezoeken (I).
Oraal: het Ichapulier lIIet ~od.. rucht en vertrouwen.
(.) Bij v..",aaiag van Z. H. Pius X, kuaaea in 't blldOlll
~Iecbelea de kloosterlln,en ran beid. ,ealacbten, dl, 't 1101
onderbouden ea ook die maar zeldea uitgaaa, JOill de ,eWODe
voorwaardea, deD a8at vaD I'orlloacul" •• rdienell totles
,!\lotles, d. i. telkens ZIj de kapel vall bun klooItar bezoeken, op 0: I. V. vaa CarIlIeluI, op Portlollcula ell op de
Pl",btl,beid raa dea H. Rozeakra.l. (Brief vaa lija EIII.
Kard. lIereier, 14 ~Ioi 19(2).
"
Iadiea.olll eea .8ut te verdleaea, bel bezoe..\< der parochiekerk roor,_breven wordl, "eutaal ....ell dao.rdoor de kerk
zijDer parochie of der pi ..... waar lIIea au il. Wordlor geeDe
kerk aanceduid, daa 111"1; bet bezoek geocbledea ia elk openbare kapel (31 Aug, 14"5) on zelfl, voor die _ea woaoe,
ia eea bUil, wur reu o~eab.. re kapel 11, ia bel voldoe ;de
de kap.' ,'an hun h\lb 10 bezoekea (14 ]aa. '<)09).

O. L. VROUW Hf..\~I!LB4Rr, <iE[I()ORrE.

1).
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L. Vrouw ter Engelen.

Ana .. t van Portioncul3 (2 Augustus).
De vermaa.rde ;;f1a .. t \'ao

POllI0Ct.:l!I .. IS eeD

"ode :d]"a,t te

f'ortlor.cul ...

v"dienen op • Augustus. telken5 meD eeD kerk be.oekt,
waar die a8.at verGund is

Wijding van de Basiliek va. O. L. Vrouw
ter Sneeuw (5 Augu.,tus).
\'0 J;:CDI de legende. got! )Iar;l. l.aar verlangeD te .leLDen
f'eD krrk te zitD bouweD te KOlDe op de pluts die ., morgen.,
op 5 Augustu., m.:t snee". Lu" bedekt ZijD

O. L. Vrouw Hemelvaart (15 Augustus).
Geboden justdag. Met Octaaf.

Heden werd de H..\Iaagcl met ziel en lichaam ten
hemelopgelÎol!,en. 't Is de feestdag van ,\Iaria's glorievolle
intrede in den hemel, de dag van har verheerlijking, haar
kroning als Koningin van hemel en aarde en aanstelling
101 alg~meene uitdeelsIer aller gratièn.
Vereenigen wij ons met dc Engelen om God te loven,
die ~\arta zoo hoog heeft \'crheven en om onze hemclsche
~\ocder uilerharte geluK te wenschen,

Wat "ij

.iereD.

O. L. Vrouw Geboorte (8 Septcmller).
Algestelde feestdag.

Met Octaaf.

De H. Kerk noodigt ons uil om de geboorte van .\\ana lIçe vie"r.'
met groote vreugde L'n plecl/ligheid tc: vieren, da~r Zij
de oorzaak onzer bliJlbêh;lP en onze hoop is (GdijdtJl).
In de .\lis roept lij ~\aria toc Alle/uia, alleluia : Zalig
zijt Gij, 11. Maagd Maria en aller/u/waardigst, omdat
Het beloek. lIlilg ,ebeurC'u vau ':. mtdd~gl d~, te Toren
tot middernaebt van deu ~e.tcldeD do.: (.~ Jau. 1911).
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uit U opgestaan Is de ZOIl dtr rechtl'atlfdigheid;
Christus, onze God. Alle/lliio.
\'oor de heilijteD vie't de H. Kerk alleen lij" hUD sl.rfdar
of r.b •• rt.dar I.t dn. Mm.1 (natal,tia): m&ar na J. C., ftD
O. L. V. en JOUDe> lIapUsta ..Iert zij ook den r,60lWf.dar .;
tÜ tlard., omdat de.eD reed. iD hun ceboorte heilig w:u:eD.

!-faria'.
NUID.

Helllce Naam van Maria (12 September).
Na Jesus' Naam is er geen zoeter, heiliger en mach lij/er
dan de Naam van Maria. Ook schrijft de Liturgie voor'
in de Mis en de Getijden het hoofd te buigen bij het
uitspreken van dien heiligen Naam.
Enkel drie :-;.men heel de Kerk ;',i11K • • 00&1• • ij uitroept
la de ochooDe eerherstellende gebeden Da het Lof: • Oe Naam
G.d zij gebeDedijd. Gebenedijd zij de NiWD van 7.sI< •.
Gebenedijd .ij de :-;um vu Jfaria, Maa~d en Moeder.•
AaJlf08pen .. ij dik wijl. en met "erUouwen den Naam .an
M&ria! :flsu •• ,I/aria. 70st;".' (TeI;',"s 7 jaar en 7 qllad... ajl )
YU

De Zeven Weeën van O. L. Vrouw.
(16 Seplember.

Octaald~g

van O. L. Vrouw Geboorte).

O. L. Vrouw ter Slavea (24 Septtrnber).
ID de IJ' eeuw veucbeen ~laria ..... eeDlge he,'!,..e muneD
CD getutte beD eeD kl~terorde te nichlen I'" vrijkooplDg der
cbrllleneD uil de slavernij der MooreD.

PlechU,beld van den H. ~ozel'lkrall. van
O. L. Vrouw (llte Zondag van Oc:ober).
Deze feestdag werd ingesleld door Pius y'uit dankbare
herinnering aan de luisIerrijk<: zegepraal op de Turken
in den zeeslag bij Lapan:e behaald, den 7 October 1571.
terwijl het christelijk volk, heel d~ wereld door, den'
Rozenkrans bad.
Leo XIII heeft de maand Ocrober aan Maria toegewijd,
October.
onder den titel van O. L. Vrouw van den H. Rounkrans~.
De lolzang der Vespers is een korte samenvatiing

Uorapr.ag.
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der blijde, droeve en glorierijke mysleriën van den
Rozenkrans.
Het overwegen dezer mysterien bekome ons de voorbeelden te mogen navolgen, die zij bevallen en de
loederen bereiken d:e zij beloven I (Gebed der Kerk).

Allatea.

'"4'.

Dezelfde af Ja at all die nn Portiuncula (zie bI.
mits de
kapel van den Ro.""kraDI of bet bee\~ vau O. L. V. nD c' eu
ROleukranl. In de kerk uilgelteld. te bezoeken.
VaD , October tot • !'i'ovember b.dt meu ill de kerkeD
dagelijks bet Ro=tn!rlMdit. de Li/a"i, t'a .. O. L. V. ell eeo
Gt6td /01 dt .. 1/. :Jostlh.
Laten wij 0111 oplCbrijven 111 de llroedencbap vllll deD
H. Roaenkranl. _. Zie de menll:' uldiKe .blell vaD deD
RozeDkranl. l'rachscl, Or..Itr,,'ifs. bI. '.'6.

Opdracht van O. L. Vrouw (21 NOI'emlJer).
Ook genoemd O. I.. V. Pre.tol/a/it. ""lgell! de OverleverIlIg
werd ~Iarla, als Zij drie jaar oud was, door haar godvre.. ende
uuden, de HH. Joachim eD ADlIa. 111 den telllpel "'" dell Heer
opgedragen.

R. FEESTOAGEN VAN

HEILlGE~

E:-.i ENtlEl.n.J,

Feestdag vaa den H. JOleph, Patroon
van België (19 Maart).
jostph was de man van Maria, uit wien jtSUS
,eboren is. Mt. 1, 16. Deze woorden uehelzen de twee
eeretitels van den H. Joseph: 1° tchtgenoot \'an de
Moeder Gods, 2° voedstervader en bewaarder van het
aoddelijk Kind Jesus: dit is heel het geheim van Joseph's
zending en heerlijkheid.
De heiligheid van Joseph teekent het Evangelie af
met één woord: Hij was een rechtvaardige Mt. 1, 19.
Daarom ook zingt de Kerll in de Mis den lof van den
rechtvaardige, stelt zij ons het volmaakt beeld van den
rechtvaardige voor oogen en toont zij ons hoe God den
rechivaardige verheerlijkt.

wie h~ il

Fe,.t
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Plechtigheid van den H, Joseph, Patroon
\'nn de Katholieke Kerk,
(3~'

1'1 ebbc.

held.

Zon tag na Paschen). -

Mei Oclaal.

De H. Kerk in hare Liturgie prijst de almaçhtige
hescherming en de vaderlijke Voorzienigheid \'an God,
die het lot van Egypte aan Joseph, loon van Jacob, en
de besche ming van .Jesus en Maria aan den H, Joseph
toevertrouwde.
Oaan wij met vertrouwen tot den H. Joseph en smeeken
wij Hem de H. K~rk en ons dierbaar vaderland uit de
gevaren te redden, gelijk Hij het Kindje Jesus uit de
handen van lIero1es gered heefl.
De 11. ,1o.eph I. oiet all en de patroon van de /I. Kerk e,
VUl OOI vaderland, maar ook \'aa de fam lien el van deo
goeden dood. - Aanroepen "'ij U.m met het vol ,Ie vertrouwen.

Oeboorte "an den 11. Joannes BaptIstIl (24 .Iuni).
,!fet Oc/aal.
Twoe
CeealeD.

In de Lilurgie bekLedl Jesus' \' oorlooper de eerste
plaats oli~er de heiligen, omdat de Zaligmaker van hem
gezegd heeft: Onder de mensclren is er geen grooler
dan joannrs de Dooper. "11. 11, 11.
,\len viert van hem nog een tweeden leestdag, zijn
Onthoofding, den 29''''n Augustus

tiH. Arostelen Petrus en Paulus (29.1uni) .
.17et Oclaa/.
De
Apostelen,
vooral
de twee Prinsen der Apostelen,
Pe'rul eo
Petrus er. Paulus, zijn de voornaamste voortpianiers des
P.uL~ •.
Gelools, de voornaamste stichters der Kerk. Ook wordt
hun leest mei luister gevi~d. In ons land wordl de
Plechtigheid 10: .Icn volgenden Zondag verschoven.

11. RU,'>\OI.DVS, 1111, I!~GP.LI!:-; BEW HRDP.RS.
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Vandaag herdenkt de Misliturgie \Jijna uitsluitend den
/I. Petrus, zijn wonderbare verlossing en zijn schitterende
geloofsbelijdenis, t~rwijl <ie volgende dag geheel toellewijd is aan de Gedachtenis van den H. P./Ulus. - Op
25 Januari viert men S. Paulus' Bekeering.
Er zijn nog drie andere le\!stdagen van den H. Petrus:
S. Pitters Stoel, te R,lIne, den IS~·" Januari en te
Antiochil!, den 22- <n Februari en S. Pie/ers Banden,
den l'kn Augustus.

I'r-tru.,

Paului.

H. Rumoidul (1 Juli).

Met OelaaJ.
De H. Rumoldus is de bijzondere patroon van de metropolitane kerk, van de stad en van het bisdom Mech .'Ien.
Te Mech !Ien en in die plaatsen, waarvan den H. Rumoldus de bijzondere patr,lon is, wordt de PIechUKheld
den volgenden Zondag gel'~rd.
De H. Bisschop Rumol Jus, omstreeks het jaar 720 in
lerbnd uit edele ouders geboren, kwam her\\'aarts het
GeIooi \'erkondi~en en werd te Mechelen door boos·
doeners, die hij berispt had, vermoord,
HH. EnKelen Bewaarders (2 October).
De H. Kerk wijst op de bediening d('r Engelen, die
in den hemel zonder oph)ude'il Gods lol zingen en op
aarde de afgezanten zijn der glJddelijke \'oorzienigh;id.
Deze Engel~n II'aken over ons van h.t begin van OIlS
leven; zij drag~n onze gebeden en goede werken aan God
op en beschermen ons in d~ geveren, \'oorul in de
LJekoringen en in het uur van gen dood.
Eeren wij onzen Engelbtwaar !tr, alnroepen wij Hem
dagelijks en vermijden wij d~ zonde, die Helll Ledroell.

F_t,

Plechtig.

ueid,

lleJleciul:

DERDE DEEL.

Het l\erl{c1ijk Jcwr. (I)
H()()I'ï)~Tl:I,

§ I. -

1'.' .•1 het il.

[I]

I. -

Voorafgaande begrippen.

Verdeellng van het Kerkelijk Jaar.

eT kerkelijk of geestelijk jaar is de liturgische
. kring der Tijden en Feesten welke de H. Kerk
jaarlijks aan den dienst van God en van de
Heiligen bijzonder toewijdt.
Alzoo bestaat het uit twee deelen: een deel dat eigen
is aan den liturgischen Tijd, vooral de feesten des
Heeren (TiJdeigen), en het ander dat de feesten der
heiligen bevat (Feesteigen der heiligen).
Het kerkelijk jaar is samengesteld uit Zon-, week- (n
feestdagen.
\'erdeella,: In het Tijdeigen kan men drie Tijdvakken onderscheiden, naar de drie voornaamste feesten van het jaar:
Kerstmis, Paschen, Sinxen. Elk tijdvak wordt verdeeld
in ecn voorbereiding tot het leest, cen feestviering en
een naviering.
I. Het tijdl'ak van Kerstmis vangt aan den eersten
tijd ...kua
Ke,stmll, Zondag van den Advent en eindigt op den Zaterdal:
vóór Septuagesima. De Advent is de voorbereiding van
het Kerstfeest en de tijd I'an Kerstmis tot Septuagesima is
er de naviering van,
2, Het tijdvak van Paschen bc~int den Zondag van
P ..cbea,
Septuagesima en gaat tot daags vóór Sinxen. TOl dit
tijdvak behooren, als voorbereiding, Septuagesima met
(,) Zie bij"oe!:set op 'I einde na 'I boekje.
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Immers God in zijn ~oedheid heeft ons tot hetzelfde
geluk geroepen i Hij schonk ons daartoe menigvuldige
genademiddelen, met het voorbeeld tn de voorspraak der
Heiligen. Daarom « verblijden wij ons in den Heer, den

tustdag vierende ter eere van al de Heiligen . .. (MIs.)
Gedachtenis Aller Geloovlge Zielen.
(2 November)
Daags na het Allerheiligenfeest houdt de H. Kerk de

\V2.DDeer;

Gedachtenis Aller Geloovige Zielen om ons alzoo de waarom?
Gemeenschap der Heiligen, d. i. der zegepralende, der
lijdende en der strijdende Kerk voor oogen te stellen.
Op Allerzielen leesl de Kerk de ,\lis en Gelijden der
geloovi!(e zielen in hel vagevuur. '1 Is vooral door het
I:i. Sacrificie der Mis dat de zielen des vagevuurs geholpen
worden.
Bidden wij meI de Lilurgie: Heer, geef hun de eeuwige
rust, en het eeuwig licht verschijne hun! (Telkens
50 dagen aflaat).
Op Allerzielen, rolle aflaat totles quotles, uilsluilend
loevoeglijk aan de zielen des Vagevuurs (26 Mei 1911).
Op Allerzielen, evenals op Kerslmis, mogen de priesters
drie Missen doen: de eerste is de Mis voor den dag
der Gedachtenis Aller Geloovlge Zielen .. de Iweede is
die voor het jaargetijden v,m Overledenen, met den
nazang Dies ira' .. de derde, de dagelijksche Mis voor
overledenen met den nazang Dies Irre. (10 Aug. 1915).

Ilrle
~ll .... n.

Kerkwijdingsfeest.
Het feest der Kerkwijding worul in elke kerk Ilevierd
op den verjaardag harer wijJing, zoo die dag gekend is i
anders wordt hel, in 'I bisdom Mechelen, gevierd op
1,/.
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22 October. De Plechtigheid inaf.( f.(csclliedcn op den
Zondag na het O~:aaf van Allerheiligen (I).
De wijding h~efl onze kerken tot huiz~n en tempels
des Heeren gemaakt en ze tot den goddelijken Dienst
uitsluitend bestemd.
Onze kerken zijn het zinnebeeld \'an het hemdsch
.Ierusalem, waar wij allen een plaats moeten innemen,
Te dien einde laten wij ons door den goddelijken Bouw
meester, Jesus Christus, Lewerken ~n versieren, vooral
door de beoefening der deug\1en en de genade der
HH, Sacr"m~ntcn,
D~ l.iturgie, in de Communie der :-'Iis, herinnert ons
aan de woorden van .I, c.: Mijn huis is l'en IlUis van
gebed (Mt. 21, 13); a/wie vraagt, verkrijgt, en wie
zoekt, vindt, en wie aanklopt, dien zal opengedaan
worden, (Lc. 11, 10), Hou,'!'!n wij altijd in de kak die

woorden voor oogen en wij zullen er eerbiedig zijn en
met vertrouwen bidden,

(I) IJ.

K.rkwijdiDg eD baal verjariag gaf aaDleidiDg lot

gentelijkt" eon burier~ijkt: feeate)îjkheden; daAnlit onhtonden
uu%e

Kerkllll."'~en.
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Gebeden voor de Communie.
Akte van Oeloof.
Mijn Jesus, mijn God en mijn Zali~maker, Gij zelf zijt
het dien ik ga ontvangen, dezelfde Jesus die geboren is
in den stal, voor mij gestorven op het kruis en die nu,
hoewel glorierijk in den hemel, tot mij wil komen onder
deze nederige gedaante.
Ik geloof het vastelijk, 0 mijn God, want Gij zelf, de
onfeilbare Waarheid, hebt gezrgd : « Dit is mijn
lichaam ... dit mijn hloed. « Ik gelaal, maar vermeerder
mijn geloof.

Akte van Hoop.
Ik hoop op U, 0 goede ./esus! (jij zijt oneindig goed
tot ons, almachtig en getrouw in UIl' beloften. Gij zelf
hebt gezegd: " Die mijn vleesch eet, heeft het eeuwig
leven, » Zie mij hier, ik kom tot U : ik ben zoo zwak,
ontlerm U over mij; door U versterkt vermag ik alles:
11. Hart van ]esus, ik betrouw op U!

Akte van Liefde.
Ik bemin U, 0 Jesus, uit geheel mijn hart, uit geheel
mijn ziel en uit al mijn krachten; ik bemin U bovenal,
ik bemin U omdat Gij in U zelf het opperste goed zijt
en alle liefde waardig. Zoet Hart van mijn ]esus, maak
dat ik U immer meer beminne I Ik wil alles doen, alles
lijden, sterven uit lielde tot U. Mijn naaste bemin ik
gelijk mij zelf, uit liefde tot U.

Akte van Berouw.
D Jesus, uw heilig en beminnelijk Ha[t heb ik zoo
dikwijls bedroefd door mijn zonden... van achterklap,
onkuischbeid... Ik verfoei ze uit liefde tot U; ik maak
het vast voornemen er mij van te beteren, bijzonder van ...

Mijn ]eslls, barmhartigheid I
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@cbctlcn na tlc Oommllnic.
Akte vu Aanbidding.

o mijn God. mijn Schepper en mijn al. ik aanbid U,
waarlijk aanwezig in mijn har!. Glorie zij d~n Vader.
den Zoon en den H. Geest I Glorie aan 't H. Hart van
Jesus! 0 Oneindige (ioedheid en liefde! Engelen en
gelukzaligen des hemels... Heiligen der aarde. alle
schepselen. voegt U bij mij om de oneindige Majesteit
van God eeuwi::: te aanbidden en te verheerlijken.
H. Hart van jesus. ons toekome uw rijk!
Akte va. Dankzegging.

o

mijn minnelijke Jesus. ik dank U dat Gij mij
geroepen hebt tot het waar Geloof en mij christelijke
ouders gegeven hebt; ik dank U dat Gij voor mij hebt
willen geboren worden. lijden en sterven. dat Gij U
dagelijks op het autaar slachtoffert en U aan mij
schenkt in de H. Commnnie. Heb dank. mijn goede
Jesus, heb dank! Ik verecnig mij met U, H. Hart van
Jesus. om mijn God eeuwig te berfanken.

Akte van Smeeking.
Mijn zeer goede Jesus, ik smeek U. toon mij den weg
aan dien ik moet volgen; leer mij altijd gehoorzamen.
bidden. werken en lijden. zooals Gij. Zegen mijn dierbare ouders. broeders en lusters. Bekeer de zondaars.
Heb medelijden mct de arme kinderen, die van de
christelijke opvoeding beroofd zijn, Verlos de zielen
uit het vagevuur. Bescherm onzen H. Vader den Paus,
onzen beminden Aartsbisschop, onze priesters en kloosterlin:::en. H. Hart val/ jeslIs. bescherm Be/gel/land!
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GEBP.DEN NA eB COMMUNIE.

Opoffering en Voornemen.

Ik offer U flJl mijn ziel en mijn lichaam, al mijn
gedachten, woort!en, wcrhtn en liJde·n. 'Al/es \loor U,
a/lerhei f iI;5.e /I(irl ~'(In Jesus!
Mijn V(lorT/emeT/ is J,!cmaakt: liever sterven, 0 Jesus,
dan I' nog met één doo Izonde tc veq.(ralmllen. Het
koste wa' het wil. ik zal mij o'/èrwinnen : voortaan
vandaag bijzonder, geen leugen, geen gramschap meer ...
geen zonde meer. 0 "I:.r:a, toon dat Gij mijne ,\loeder
zijt! Wjn H. Engelbewaardtr, help mij.

UEBED MET VOLLEN AFLAAT.

o goede en aller zoetst/' jesus, zie mij
hier vóór UI\' voeten <leder;;eknidrl
ik
bid en smeek C met de grootste vurigheid
in mijn hart levendige gevoelens van Geloof,
Hoep en Liefde te prenten, alsook een waar
leedwezen over mijn zondèn en het vast voornemen van
mij tc bel<:ren; tefl"ijf ik met diepe aandoeni~g en groote
droefheid uw viji wonden bij mij zdf overweeg en in
den geest aanschouw, voor oogen houdende hctge~n
reeds de pI llleet [la, i,J over U, go~de Jesus, in uw mond
legde: Zij hebben mijn haf/den en voeten doorboord;
zij h~bbffl al mijn beenderen geleld, (Ps. 21, v. li, 11).

1

I
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LlTAKfE ,'Ar--: HET H. HAHT VAK JESUS.

Heer, ontferm U onzer.
Chrislus, onlferm U onzer.
Heer, ontferm U onzer.
Chris:us, hIJor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelschc Vader, ontferm U onzer.
God, Zoon, Verlosser der wereld, onlkrm U onzer.
God, Heilige Geesl, onlferm U onzer.
Heilige Drievuldigheid, één God, onlferm U onzer.
Hart van Jesus, Zoon van den eeuwigen Vader.
Hart van .Iesus, in den schoot der ~\ocder j\\aagd door
den H. Geest gevormd,
Hart van Jesus, met hel Woord Gods zelfstandig vereenig:d,
Harl van Jesus, van oneindige majesteit,
Hart van Jesus, Gods heili!!doIll,
Hart van Jesus, tempel des Allerhoogsten,
Hart van Jesus, huis van God cn deur des Hemels,
~
Hart van .Iesus, urandoven van liefde,
~
Hart van Jesus, uergplaats van rechtvaardigheid en liefde, ~
Hart van Jesus, vol van goedheid en liefde,
c::
Hart van Jesus, afgrond van alle deugden,
Hart van Jesus, allerlofwaardig~t,
Hart van Jesus, koning en middelpunt aller harten,
Hart van Jesus, waarin al de schatten der wijsheid en
der wetenschap zijn,
Hart van Jesus, waarin al de volheid der Godheid woont,
Hart van Jesus, in wicn de Vader zijn welbehagen vindt,
Hart van Jesus, uit wiens volheid wij allen ontvangen heb·
Hart van Jesus, verlangen der eeuwige heuvelen,
[hen,
Hart van Jesus, geduldig cn allerbarmhartigst,
Hart van Jesus, mild voor allen <Ik lJ aanroepen,
Hart van Jesus, uron van leven en hcilit:hcid,
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Hart van Jesus, zoenoffer voor onze zonden,
Hart van Jesus, verza~igd \'an
van vcrsmadingen,
\'crsmadingen,
Hart van Jesus, om onze zonden vcrmorzeld,
vermorzeld,
Hart van Jesus, tot den dood gehoorzaam,
Hart van Jesus, met de lans doorstoken,
Hart van Jesus, bron van allen troost,
Hart van Jesus, ons leven en onze "errijzenis,
verrijzenis,
Hart van Jesus, onze vrede en
cn onze verzoening,
Hart van Jesus, slachtoffers der zondaars,
Hart van Jesus, zaligheid van die in U hopen,
Hart van Jesus, hoop van die in lJ
U sten'cn,
Hart van Jesus, wellust aller heiligen,
Lam Gods, dat wegneemt
wcgneemt de zlln1en
zon1en der wereld,
wcreld, spaar
ons, Heer.
Heer,
Lam Gods, dat wegneemt
wegncemt de zonden der wereld, verhoor
ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zOliden dcr
der wereld, ontferm
ontlerlll
U onzer.
v.
Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van
\an hart.
v . .Jesus,
R. Maak ons hart aan het uwe gelijk.
Laten wiJ bidden.
Almachtige
Almacbtige en
eD eeuwige God,
God. zie Deder
neder op het
bet hart
bart Ç&'
va' uw
u ..
&llln'lielatea
aJl",,\ieflteD ZOOD
Zoon ea
en op de lot.egglngeD
lofzegglngen CD
en voldocDiD&,<
voldoening<&•
..
elke Hij U ia
in llU.III
naam der zODdaars
zondaars opdraaj,;t;
opdraaj;t; en
eD door deze
welke
bevredigd,
bevredigd. yerieeD
yerlccn aaD
aan heD
ben die uw
u .. banahartlghe,d
banabartlj;be.d alamcekeD
~Imeeken
deo naam vaD
vergiffeota, la
vergiffeail.
In den
van dleazelfdc.
dienzelfde. Jeaua
J"'UI Chrlatu.
Chrlalu. uw
u ..
Zoon. die met U leeft
Zooa,
teeft ca
en heencht
beoncbt In
ID de eeaheld
ocnbeld VAD
v.. n deD
den
H. Geeat,
ID de ecu"'en
ceu"'eD der «uweD.
U.
Geeal. In
ecu_n. Amen,
Amen.

....
LITANIE VA~
VAI'\ Or-;ZE
Or.;ZE LIEVE VROUW.
Heer, ontferm U onzer.
Christus, onlferm
ontferm U onzer.
Heer, ontferm U onzer.
Chris lus, hoor ons.
Christus,
Christus, verhoor ons.
God, Hemelsche Vader, ontferm U onzer.
God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U onur.
onzer.
God, H. Geest,
G~est, ontferm U onzer.
H. Drievuldigheid, één God, ontferm U onze~.
-+~---~----

c
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~
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c
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., ~bria, bid voor onl,
11, Moeder God.,
H !llaagd der )Iaagden,
)Ioeder van Christus,
\loeder der goddelij 'e gratie,
Allerreinite Mo.der,
Allerzuh'ente )Ioed"r,
Ongeschnndene ~Ioeder,
Onbevlekte )loeder,
)lillDelijke )Ioeder,
Wunderlijke )Ioeder,
~Ioeder >all Goeden Raad,
~Ioeder de. Schrppers,
~Ioeder des Zalll;naaken,
Aliervoouichtigste ~laagd,
Eerwaardige ~laagd,
bf .aardi"e )laal;'d,
)lachtlge )Iaagd,
(;oede,tierene Maagd,
(~etrouwe ~hagd,

Spiegel der H.ecbtva lrd Îh'h ("Id.

I.etel der W ijlheid,
,lorzaak oner lIIijd.chdr,
Geeste:ijk \'ot,
Eerwaardig \'at,

Schoon Yat .on 11e.oti.,
Geestelijke ROOI,
Toren "U !.>a.id,
h'oren Toren,
Gutden Hui ••
Ark des \'erbond.,
Deur del Hemel.,
)Iol'genlter,
lleboudeni. der kranken,
Toevlucht der zondarrn,
... ' Troostere. der bedrukteD,
~ I Hut" del' ChrilteDen,
~
KOIlIDKiu der EngeleD,

...

~

~

C)

KunioSID der Pa.triarchen.

C)

~

h.oDi giD der Profetea.

~

KODingin
KODlnGiD
KoniDGin
KoniaGi"
KoninglD

de'
de,
der
der
,'an

Apostel"",
)Jutelo.ren,
Belijden,
~Jaa"den,

alle Heiligen,

Koningin zonder vlek der
erfzonde Onh.lDgcD,
KooiaKio van dcn allerbei-

liG'teD Rozcnkran.,
Koninbio vaa den vrede,

Lam Gods, dat wCl,;neemt de zonden der wereld, spaar
ons, Heer,
l.am Gods, dal wegnecml de zondcn der wereld, verhoor
ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm
U onzer, Heer.
v, Bid voor ons, Heilige !\loeder üods!
R, Opdat wij de beloften van Christus waardig worden,

Laten wij bidden.
Wij bidden {;, Heer God! verleeD on., uw dienaren, dat _ij
gutadij'( de gewndbeid Daar oiel eD "cbaam geniete., "",
door de "lorierijke voonpr..... van de Allerbellil:ste )[oeder
:IIal'l&, altijd )(aagd, geef onl dat ... ij verioat wo'den van
de teRen ...o~rdil:e droef beid en de toekomende vreugde eeu";"
I;uieten, DuOr ,Je.u. C"hriIlUi on ..... IIeer,
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LITANIE TER EERE VAN DEN HEILIGEN JOZEF.
Heer, ontlerm U onzer.
Christus, ontferm U onzer.
Heer, ontferm U onzer.
Christus, ho or ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemefsche Vader, ontferm U onzer.
God, Zoon, Verlosser der werefd, ontferm U onzer.
God, Heilige Geest, ontferm U onzer.
Heilige Drievuldigheid, één God, onlferm U onzer.
H~ilige ~laria.

Heilige Jozef.
Roemrijke ahtammeling van
[lavid.
Licht der PatrlarcheD,
Bruidegom vaD de :'loeder lt
God.,
;
KuilChe bewaarder der heilige g
~Iaagd,
:
\" oed~tervader VitD God. ZOOD, ~
Zorgvolle

,"erdediger

Christus.
Hoofd der Heilige F,.milie,
Zeer rechtvaardige jozel,
leer zuivere Jozef.

van'

Z«r voorzicbtige Jozef,
I.«r moedige Jozef,
Zeer ~eboorz.me jozel,
Zeer getrouwe J oze!.
>'piegel van verduidigheid.
)1 innaar der armoede,
Toonbeeld der werkliedeo.
?
Sieraad VaD het huiseiij.leveD, ;.
Bewaarder der maagden,
~
Steun der huisgezinnen,
~
Troost der ellendigen,
~
Hoop der zieken,
l'atroo 0 der Itervenden.
Schrik der duiveleD,
Beschermer der Hetlig. Kerk.

Lam Gods, dat wegneeml de zonden der wereli , spaar
ons. Heer.
Lam Gods, dat wc!:neemt de zonden der wereld, verhoor
ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm
U onzer.
v. Hij heeft hem aangesteld tot meesier van zijn huis
R. En tol vorst over al zijn goederen.

Laten wil bidden.

o

God, die in uwe oDuitsprei.:elijke voorzienigheid U ge..... rdigd bebt den gelukzall~en jozef tol brui~ego!D uwer
al1erbeilig5te )loeder te verkiezen; maak, bidden "'iJ U dat
wij Hem. dien wij als bescbermer op aarde vereert"n, tot ~oor
spreker verctienen te hebben in deo hemel; Gij die leeft en
beerscht in de eeuwen der ecUWCD. Amen.
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ALPHABETISHE TAJ-=EL.
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.........

AanbiddinK 11 R; - \';111
" Kruis. 10".
:i,wrakC/! der HH. \" alcn
en doeken 13.
Aa/'lsbisscil/ll/ Ij'.
:Ibsolulic, generale iS.
,Icolylaal 79.
:\dv<'II1 90.
:llbt~ 14.
.. lIIeluia 30, 109.
.1I11/ar 11.
..11/1/'/1 29 .
.II/Iid 14.
.II/ydus 121.
.I.~,\(·lre 99.
.h/}t'I'!I"'~ 17.
Beelden dlr Heiligen 10;
hel bedekken der - 100.
!J1'!I'".Jfl'"is: kerke lijl(e -- ib.
!Mokt'/! Pas,hen 109.
nil'f"ltl73, hiechlsluelen 10.
fli.m:IIOJI: wijding, enz. H2.
/IIUI'I/lC/l op hel allaar 12
en 100.
ROIl!lies 11.
}lll/gm .' 'I hoof,1

'a/'mcills 122.

('al"rombcll 78.
l.'allreci1'(wl 82.

('(llre/IIIII/C/I(//: Nis, 21,22.

der Hlf ~~naJIlcnl':n b3i der H. Mis 7.

1 '/,I'CII/(III;<'11

L

COJ/ti/l'ur 23.
CUllo/leum 10 .
COl/sl'cmlil' 41 en 45 •
Co/'porale 13.
Crl'du 32 .
Cll.~lildl~ 12.
Dalmatiek 15,

De

j'ruf'lll'lis

77.

Di(/(,OIlUI/I 80 •
J)ockt'/!: de slof 15.
Dulllill/c/I, dies 87; - in alhis

67.
/)ollli,I11S vobiseum 25.
Dm/kerf. mellen 104
[Joo/lvoIII 10; wijding 107.
[Jlllia 118.

Dwalen 1\.

16.

Calvarieberg 11.
I

CI/l'Isl/Ia 68.

Ciborie 12,
Collcclt'71 in de :-'1is 2R.
COl/lml/lli,. : uilrci>;l'lI lier
- 70 i - der zicl,cn 72
COUIi/lIlUiu 57,
CUII//JldclI 62.

L

Eerste Vrijdag 1\7
Electrisch licht 11.
EII!/elclI Bewaarders 127.
El1i.~lel der .\lis 29.
EI'al/gdie der :-'\is .H,
S. Jans - 58,
l:'.l"ol'.;i~II,,1 i9.
Falllilie : H.
; 9b.
F".'/'/II!I' fI : 8~-!i9.
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Feesleigell 86. 118.
Oullc:ht 11.
Guudete : Zonllag
92.
Gele ~.cll Mis 17.
Getijdm 61.
Gezol/gen Mis 17.
Gloria in excelcis Deo 27"
Goede Vrijdag 10~" liocdc
Week 102.

Godstamp 70.
Gordel 14.
Graduale der :-'lis .30"
Grof van hel alln' 1\.
Groe/lc kleur 15.
Guldw Mis 92.
Haall op den loren 10.
Hallden open, enz. 10.
Hart H. 116.
HoorC/l ; Mis - 19.
Houdil/rl des pric,lc,s 16.
Hyperdu/ill II!!.
Improperia lOS.
In/roïlus der Mis Zo.
Jlè Missa ".,1 der "is 57.
Jesus : Naam 96.
Jlldica : psalm - 21.
Kaars: wijding 120; krach I
85.
Kasui/cl 14.
Kelk: stof 12; aanraken 13.
Kerk 9; richting, vorm 9.
Kers/boom 94.
KleI/reu: Misgewaad 15.
Klokken 9, 102.

Knielen iO.
Kolom in hel kasuifel 15.
1{l'uill geeslelijke 79, 15.
Kl'uis op den :oren 9; in
het kasuifcl 15.

Kruisbeeld op hel ~I!dar 11.
Kruisdagen 110.
Kruisleeken.- 16, 21.
Kussen; des ahaars, ent.
16, 28; vredekus 18.

I{y,.ic eleison 26.
Letare : Zondag JOO.
I,alria 118.
Laudeil 61.
Lectoraat 79.
Litallie 107; 134.
Litu rgic : woord, ;luIS.
Lunula 13.
Manipel 14.
Maria: Naam 127.
Metropool 82.

},fel/en 61 ; donkere -- 10·t
Mis: woord 57; wal zij is 7.
Misboek 12.
,'liserere 77.
.llisgewaad 14.
.lll/::,iek in de !ierk 17.
Nieuwjaar 94.
SOIW: 61.
.vul/II/y SI, 55.

Odaaf 89.
Olië/l HH.; 103.
Orden zeven, 79.
Orgel 17.

AlPIIAIlF II;::,'II!! TAPJ!L.

Ostiariaat 79.
Oogen opheffen 16.

UI

Seqlletllia der Mis, JO.
&XICII

Paasc:hkaars 106.
Paaschtijd 109.
Paarse kleur 15.

61.

Steen van het altaar lt.
Stool 14; in 't Huwelijk 83.
SlIbdiacol/all[ 80.
Sylllliolllll! des gelonfs 32.

Palla 13.
Pallium 82.
Passietijd 180.
Pateen 12.
Pitaren der kerk 10.

Taberaakel H. 10.
Ta/el: 't altaar 11; H. -- 10.
Terliim 61.
Tombe 11.
Toties quo/ics: 120; 122.

Pinkstertijd 114.

Tiaar 82.

P/ee/llige Mis 17.
Por/Îol/cu/u 122.

Tijdeigen 86; 118.
Tuniek 15.

Prefatie 41; van de \,,,~.

Vaste a 99.

ten 99.

Valen HH. 12.
Veertig-uil r·gcIJI''' 98.
Vesper, 62.

Priesterschap 80.
Primen 61.
ProCfssie 116.
Puri/iealori 1/1/1 13.
Pyxis 12.

VigiLiedllgm 90.

Quatertemperdag. '10.

Violette kleur 15.
Vrucilten der H. ~\IS 8.

Quasimudo 109.

Waskaarsen 11.

ReUquieëo 11, llS.

Weekdagm 90.

Rel/lOllstrallS 13.
Riluer/ 64.
Roor/c kleur 15.

Uarale coeli :

~ezang

!

Wieruuk 18.
Wijdil/[IC11 83.
Wille kleur 15.
Zegen van den 1"<lIIS 7i.

91.

Sabbatdag 87.

Zegmillgc'l 83.
ZUJI(lag 87.
Z'l'lll'le kleur 16.

SaCI'IWiclltllltt'll 83.
Sall'l' Regina 60.

Scllll/lullt'rvanû.L.\· 122 .

•• •

IN HOU 0 STA FEL.
Inleidlnl:

I· DEEL. DE CEREMONIËN UER H. MIS.
Hoofd.tuk I. A Iltemeene beltrlppen

~

::::
~

I:;

"
::;

I.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Verhevenheid en vruchten der H. Mis
De Kerk .
De HH. Vaten .
De gewijde kleederen ol hel Misgewaad
Houding van den priester .
Gelezen, gezongen. plechtige Mis
De beste manier van Misbooren .
Mis der Catechumenen, der Geloovigen

7

9
12
14
1ó
17
19
20

Hr·ofdstuk II. De H. Mis.

/. Mis der Catechumenen ol vóór-mis.
1\

~ebeden

aan den '·001 'an 't al-

]uáiGJ,

('!J/~/iüor •. Ilil~r. Or~mlls

'!I

IJ. Van het Introïtu< tot aan d. Offerande
lntroilus, Ky,.;e~ Gloria. (;~zameDlijk.e (; " bc:deo, Epiltel,
Evangelie, Cre"o.

~';

Voorbereidende
t •• r. Krutsteek,

D.

11. Mis der geloovigen ot eigenlijke Mis.
I. De Offerande

~

~

O/l~7'/orium. opdracht 'Ia"! ht't bro "d. mcog1Dg van
water en wijD, opdracht '"aD dco wijn. handwaochiog
Suscipe. Orale f.alres, Stille Gebeden.
H. De Consecratie _. Canon
Pref"tü, Sanctus.
I- Gebed n vóór de Consecratie; %- ....oorden der Con·
teen tie ; :la gebeden na de Consecratie.
lilDe Nultin&,
I. roorbereidiog : Paler~ Libera, AX"us Dd, twee
gebeden; t o :-iuttiog; :10 dankzeg~lng, r inlging,

4U

50

Commullio. j)oslcom1Hu1fi'J,
Jt~, Jlissll ~s/, Plauai, zegel]; St. Jans Evangelie
Hel Kerkelijk Oaicle of de Getijden
.....

!JO;

til

tSIIOl!llSTAFP.1..

Ilo DEEl.. DE CEI{EMOl'lllË:-O DEI{
HH. SACRAMENTEN.
Hoofdstuk I. Algemeene begrippen
11 Het Doopsel
1If. Het Vormsel
fV, Het H. Sacrament des ..\liaars
V. De Biecht
\'f. Het H Oliesel
Vlf. Het Priesterschap.
\'UI. Het Huwelijk
fX. De Wijdingen en Zegeningen

~

~

111' DEEL. HET KEI{KELIJK JAAR.
Hoofdstuk I. Voorafgaande begrippen.
I. Verdetling van het I,crkelijk jaar
fl. Zon- en FeestJagen. Vigiliedagen, Quatertemperdagen. Wee:,dagen .
Hoofdstuk If. Tijdeigen, Feestdagen der

143

63
(j~

07
6<J
ï.1

74
78

82
83

86
Hl

Mysteriën.
I.

I iJdvak van Kerstmis.
A.

91

B.

Voorbereiding: de Advent
Kerstdag of Kerstmis (25 Decel11uer) ,
c, :\aviering: Besnijdenis (1 .lanuari \, Driekoningen (6 Januari), Zoete :.; aa 111 , Zondagen
na Driekoningen .

'1.1

Q~

11 Tijdvak ,-sn Paschcn.

Voorbereiding: Septuagesima
De Vasten, Aschwoensdag, Passiezondal,{,
Palmzondag
De Goede Week
B. Paschen .
c. Naviering
S,Marcus, de l\ruisdagen
0, H. Hemelvaart
A.

Cl;
98
102
10H
10'1
110
111

144
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111. Tijdvak van Sinxen.

Voorbereiding
Srnxen . ' . . .
c. Naviering
H. Drievuld igheidszondag
H. Sacramentsdag
Feestdag van 't H. Hart
Kruisvinding. Kruisverheffing
A

B.

A.

B.

Hoofdsluk 111. Fee.telgen der Heiligen.
Feestdagen van O. L. Vrouw.
Onbevlekle Ontvangenis (8 December)
O. L. V. Lichlmis (2 Feb.), Verschijning van
O.L.V. (11 Feb.), O.L.V. Boodschap (25
.""aart', O. L. V. van VII Weeen, O. L. V. Be·
zoeking (2 Juli), O. L. V. van Carmtlusberg
(16 Juli), O. L. V. ter Engelen (l Aug.),
O. L. V. ter Sneeuw (5 Augustus)
O. L. V. Hemelvaart (15 Auguslus)
O. L. V. Geboorte (8 Sepl.), H. Naam .-van
Maria (12 Sepl.), O. L. V. ter Slaven (24
Sept). Plechtigheid van den Rozenkrans van
O. L. V. (1 0 Zondai van October) Opdracht
(21 Nov.)
. . . .
Fe, stdagen van Heiligen en Engelen.
Feestdag van den H. Joseph (19<10" ~-\aarl);
Plechtigheid van den H. Joseph (2"e .. Zondag
na Paschen) . . . . . .'. . . . .
H. Joannes .Baplista, HH. Apostelen Pelrus
en Paulus (29 Juni), H. Rumoldus (1 Juli,
HH. Engelen Bewaarders (2 October) . . .
Allerheiligen (1 Nov.) Allerzielen (2 Nov.)
Kerkwijding.
. . • . . ..
Gebeden vóór t"n na de Communie
Litanieên van '1 H. Hart, O. L. V., H. JOlieph

,,=-----

.. , - - - . - 0........

112
112
114
115
115

116
118

119

119
125

123

125

126
127
128
129
132
135
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