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Opgeluisterd door het St-Gregoriuskoor o.l.v. titularis Geert De Praetere
Koenraad Verstichel orgel
Ochtendmis Fiertel zondag 12 juni 2022

- voor alle Fiertelbedevaarders –

Na de intocht van Trommel Fluitje Intredezang
Alta Trinita, Anonymus, 16de eeuw Italië
Begroeting
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. allen: Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de
heilige Geest zij met u allen.
Bereid tot verzoening

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.
allen: Amen.
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Uit Mass of Wisdom, Kyrie eleison, Steven R. Janco

LOFZANG

Uit Mass of Wisdom, Glory to God, Steven R. Janco
OPENINGSGEBED
Heilige Vader, Gij hebt uw woord gehouden: uw Zoon is mens geworden; zijn Geest
leeft in uw kerk en maakt de liefde openbaar, waarmee Gij ons bestaan vervult.
Zo zijt Gij, God, Eén in uw Drievuldigheid.
Wij vragen U dat alles wat wij zijn en doen, naar het voorbeeld van uw getuige
Hermes, belijdenis mag worden van uw heilige Naam.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft in de eenheid van de Heilige
Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. allen: Amen.

EERSTE LEZING (Rom 5, 1-5)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters,
Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid Gods.
Meer nog,
wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
volharding tot beproefde deugd
en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
TUSSENZANG

JESU REX ADMIRABILIS, GIOVANNI PIERLUIGI PALESTRINA
VERS VOOR HET EVANGELIE
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Alleluia.
Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
God die is, die was en die komt.
Alleluia.

EVANGELIE (Joh., 16, 12-15)

De Heer zij met u. allen: En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
allen: Lof zij U, Christus.

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu nog niet dragen.
„Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen.
„Hij zal niet uit zichzelf spreken
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
„Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
„Al wat de Vader heeft is het Mijne."
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Acclamatie
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
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de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
VOORBEDE
P. Vooraleer wij de grote tocht aanvangen, bidden wij om Gods milde zegen:
1. U die van oudsher uw Volk in Abraham, Mozes uitriep en een nieuw Land beloofde
en gaf, verbindt ons vandaag tot bond- en tochtgenoten, zo bidden wij U.
2. Wees hen nabij die aan de kant van de tocht vereenzaamd en geslagen wachten, zo
bidden wij U.
3. Dat wereldwijd elk mensenkind in zijn waardigheid erkend moge worden, vragen
wij U, Vader van allen.
4. Dat de weg die de heilige Hermes ooit is gegaan – van Griekenland naar Rome, van
Rome naar het hemelse Thuisland – ons aanzet tot volgehouden getuigenis op de
plaatsen waar wij geroepen en gezonden worden. Laat ons bidden.
P. Zegen onze wegen, Heer, bijzonder vandaag nu wij de grote tocht aanvatten, in
navolging van tallozen vóór ons. Laat onze beschermheilige Hermes onze voorganger
zijn op lichtende wegen van hoop en vrede, in Christus onze Heiland. Amen.

Offerzang
An Irish Blessing, Irish traditional, bewerkt door James E Moore
Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen:
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
GEBED OVER DE GAVEN
Heer, aanvaard wat wij U aanbieden,
dit brood en deze wijn waarover wij uw Naam aanroepen.
Dan zal geheel ons leven, zoals het leven van uw martelaar Hermes,
een blijvende gave zijn voor U, in Christus onze Heer. allen: Amen.
PREFATIE

De Heer zij met u.
allen: En met uw geest.
Verheft uw hart.
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
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Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.
Met uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest
zijt Gij één God, en onze enige Heer.
Wat wij weten en geloven van U, Vader,
dat weten en geloven wij
ook van uw Zoon en van de heilige Geest.
En wij belijden dat Gij God zijt,
eeuwig, waarachtig en getrouw,
Gij drie personen,
even goddelijk voor ons en even groot,
o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart,
één God die wij aanbidden.
En ook de engelen aanbidden U
de cherubs voor uw troon, de serafijnen,
zij roepen dag aan dag als uit één mond:
HEILIG, HEILIG
Uit Mass of Wisdom, Holy, Holy, Holy, Steven R. Janco
EUCHARISTISCH GEBED
U, Heer van alle machten en krachten,
prijzen wij door Jezus Christus uw Zoon,
die in uw Naam gekomen is.
Hij is uw woord dat ons mensen redt,
de hand die Gij ons reikt,
de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden.
God, Vader van ons allen,
toen wij ons van U hadden afgewend,
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood,
opdat wij ons tot U bekeren en elk-ander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening
die Christus ons heeft gebracht
en vragen U: +
heilig deze gaven
met de dauw van uw heilige Geest,
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
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Want, voor Hij zijn leven ging geven
om ons te bevrijden
nam Hij tijdens de maaltijd
het brood in zijn handen,
dankte en zegende U,
brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen,
prees uw liefde, vol ontferming,
reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak:
NEEMT DEZE BEKER
EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER
VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Heer onze God,
uw Zoon heeft ons dit bewijs van zijn liefde nagelaten.
Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis
en bieden U aan, wat Gij ons hebt gegeven:
het offer van volkomen verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U:
neem ook ons aan tezamen met uw Zoon
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd.
Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt.
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus
en Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw volk.
Maak uw Kerk, zo bidden wij,
tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede.
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon,
samen met de heilige Maagd en Moeder Gods, Maria,
met Sint-Hermes, onze patroon en gids, en met alle heiligen.
Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen,
van alle rassen en talen
om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige verzoening
in een nieuwe wereld die vervuld zal zijn van uw vrede.
Om de eeuwige vrede in uw goddelijke heerlijkheid
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bidden wij voor al onze overledenen…, door Christus, onze verrezen Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. allen: Amen.
ONZE VADER
Dat deze dag dag van vrede en hoop op eenheid moge zijn, vragen wij de éne, hemelse
Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop
de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: `Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u',
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid. allen: Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u. allen: En met uw geest.
LAM GODS
Uit Mass of Wisdom, Lamb of God, Steven R. Janco
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
allen:
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
COMMUNIEZANG

8
FOR THE BEAUTY OF THE EARTH, JOHN RUTTER
GEBED NA DE COMMUNIE
Laat ons bidden.
Heer onze God,
wij hebben de tekenen van uw blijvende bijstand ontvangen
en uw Naam mochten wij eren:
eeuwige, heilige Drievuldigheid en ongedeelde Eenheid.
Wij bidden U:
laat deze viering ons sterken naar lichaam en geest
zodat wij samen onderweg kunnen gaan
met de heilige Hermes als gids
uw getuige van Christus onze Heer. allen: Amen.
SLOT
Wij bidden tot slot het toepasselijke gebed voor de Ommegang dit jaar:
En weer gaan wij op weg
gaan dé weg
Heilige Hermes
onder uw bescherming
naar uw voorbeeld
U onze gids
voorgoed sinds eeuwen
met ons volk verbonden.
Wek ons tot getuigenis
dat wij de rangen sluiten
geen weerstand dulden
tegen Gods heerlijk plan:
een nieuwe wereld
anders dan de strijd om zelfbehoud.
Uw dag zij steeds de onze
dag van de belijdenis
dat de Liefde goddelijk bestaat
en door ons, mensen, na te leven
dag van de Eenheid
niet Drie maar allen één.
ZEGEN
De Heer zij met u. allen: En met uw geest.

Moge de Heer de weg die u nu gaat zegenen. Amen
Moge zijn Zoon u altijd voor- en nagaan. Amen;
Moge de goddelijke Geest u met zijn liefde indringend bezielen. Amen.
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En zegene u de almachtige God, met sterkende gaven van wijsheid en hoop,
Hij die is en blijven zal de eeuwig Levende:
de Vader, de Zoon + en de Heilige Geest. allen: Amen.

WEGZENDING
Gaat nu allen heen in vrede. allen: Wij danken God.

Canticorum Jubilo , G.F. Haendel

