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Opgeluisterd door het St.- Gregoriuskoor met medewerking van:`
- Bert Mees trompet
- Hanne Roos sopraan
- Koenraad Verstichel klavieren

algemene leiding: Titularis Geert De Praetere
Vooravondmis Fiertelommegang Zaterdag 11 juni 2022
- voor alle overleden Fiertelbedevaarders INTREDEZANG
GELUIDEN VAN DE LIEFDE, LUD. GODON, VOOR SOPRAAN, TROMPET, KOOR EN ORGEL
OPENINGSRITEN
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.
Begroeting
Na een korte stilte belijden allen:
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.
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Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. allen: Amen.
MASS OF WISDOM, KYRIE ELEISON - GLORY TO GOD, STEVEN R. JANCO
OPENINGSGEBED
Laat ons bidden.
God onze Vader,
Gij hebt het Woord der waarheid
en de Geest die heilig maakt
in de wereld gezonden
om aan de mensen het verheven mysterie van uw Godheid te openbaren.
Geef dat wij het ware geloof belijden
door de glorie van de eeuwige Drievuldigheid te erkennen
en door haar Eenheid in macht en majesteit te aanbidden.
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
Uit het boek der Spreuken (Spr., 8, 22-31)
Zo spreekt de Wijsheid van God:
De Heer schiep mij vóór al het bestaande,
vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft.
Van eeuwigheid ben ik gevormd,
lang vóór het begin der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren,
vóór er bronnen waren, overstromend van water.
Voordat de bergen geplaatst werden,
en vóór de heuvels; werd ik geboren.
De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten,
noch ook de kostbare grondstoffen in haar schoot.
Toen Hij de hemel grondvestte was ik erbij,
en toen Hij een kring trok rond de wereldzee.
Toen Hij de wolken boven bevestigde,
en de bronnen aanbracht in de diepte,
toen Hij de zee haar grenzen wees,
opdat het water zijn oevers niet te buiten zou gaan,
toen Hij de fundamenten legde voor de aarde,
was ik aan de zijde van de Kunstenaar,
en was ik zijn troetelkind, dag voor dag,
en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.
Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.
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TUSSENZANG
LAUDATE DOMINUM, W.A. MOZART, SOPRAAN, KOOR EN ORGEL
VERS VOOR HET EVANGELIE

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
Homilie
Zegening van de grafruimte in de Basiliek
God, Heer van alle leven
groter dan de tijd die wij beleven,
nu wij uw martelaar Hermes gedenken
en zijn getuigenis tot in onze tijd
nu wij onze overledenen gedenken
de avond voor de grote Ommegang

vragen wij in één gebed
uw zegen + bijzonder over allen
die ons hier zijn voorgegaan
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en hier hun tijdelijk laatste rustplaats zochten.
Laat ook hen leven
in uw vaderlijke vrede.

Doe uw onvergankelijk licht voor hen opgaan
zoals wij dat voor onszelf en al onze dierbaren verhopen
Gij die enig God zijt, de Levende
in tijd en eeuwigheid. Amen.
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;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
VOORBEDE

P. Verenigd bidden wij op voorspraak van de heilige martelaar Hermes:
1. Dat de liefde van de drie-ene God onze samenleving moge gronden en inspireren tot
eenheid in verscheidenheid, laat ons bidden.
2. Wij bidden dat wapens en strijd in ons continent en waar ook in de wereld wijken
voor verstandhouding en onderlinge vrede, laat ons bidden.
3. Wij bidden voor allen die lijden in hun lichaam en geest, dat zij verlichting en
toekomst bekomen, laat ons bidden.
4. Bijzonder bidden wij voor alle overledenen Fiertelbedevaarders, dat het licht van
een vervuld leven voor hen moge opgaan, laat ons bidden.
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P. Hoor ons bidden, God en Vader. Draag ons overheen de tijd, met zijn licht en
duister. Zie aan onze trouw en ons vertrouwen nu wij opnieuw onder de hoede van
onze patroon de weg van verbondenheid willen gaan, zo bidden wij in Christus, onze
Heiland en Heer. Amen.

Offerzang
Panis Angelicus, Cesar Franck; Sopraan, koor en orgel
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 onze God,
heilig onze gaven, waarover wij uw Naam aanroepen,
en maak onszelf door deze eucharistie en op voorspraak van uw martelaar Hermes
tot een blijvende offergave U ter eer. Door 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.
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:
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HEILIG, HEILIG
UIT MASS OF WISDOM, HOLY, HOLY, HOLY, STEVEN R. JANCO
EUCHARISTISCH GEBED
Ja, Gij Heer zijt de heilige
en U looft heel uw schepping,
want Gij geeft al wat left de adem van het leven
en heiligt het tot uw rijk
en Gij laat niet af te vergaderen uw volk van de einden der aarde.
Vanwaar de zon opgaat tot waar zij neerdaalt
wordt aan uw Naam de lof geofferd
door Hem die onze Meester is, Jezus Messias uw Zoon
in wie de kracht zich baan breekt van uw scheppende heilige Geest.
Zo bidden wij en smeken:
neem deze gaven aan,
wij staan ze aan uw tafel af,
heilig ze door uw Geest
om Lichaam en Bloed te worden van onze Heer
op wiens gezag wij deze geheimen behartigen.

Want Hij nam in de nacht
dat Hij werd overgeleverd
het brood en sprak de dankzegging
U zegenend en brak het 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.
Evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker
en dankzeggende zegende Hij
en gaf die aan zijn leerlingen met de woorden:
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
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Daarom o Heer, indachtig
het heilzame lijden van uw Zoon en zijn verrijzenis en opstanding ten hemel,
maar ook in de verwachting van zijn komst,
brengen wij voor U onze dank
en dragen wij U op dit levende heilige offer.
Zie neer, zo smeken wij, op deze offerande van uw gemeente
en neem het offer aan van Hem in wie Gij welbehagen hebt,
geef dat wij door
het Lichaam en Bloed van uw Zoon
vol van de heilige Adem des levens
één lichaam worden en één geest in Christus.
Hij moge ons maken tot een eeuwige gave aan U,
opdat wij met uw uitverkorenen het land van uw erfdeel tegemoet gaan
tezamen met de maagd en moeder van onze God, Maria,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen
en met de martelaren die tot uw eer getuigden met hun bloed,
met de heiligen Petrus, Cornelius, Hermes en Amandus
en met al de heiligen van wie het onophoudelijk gebed tot onze hulp gereed is.
Moge dit offer, zo bidden wij, tot onze verzoening zijn,
o Heer, en tot de vrede en het heil van heel de wereld.
Bevestig uw kerk en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met Lode, onze bisschop
en met geheel de saamhorige kring van uw gewijde dienaars.
Wees haastig tot de hulp gereed van deze gemeenschap
die Gij geroepen hebt om voor uw aangezicht te staan,
verenig al uw verstrooide kinderen, in uw ontferming, o Vader barmhartig.
En laat onze broeders en zusters die ons zijn voorgegaan,
hen allen die uit deze wereld zijn overgegaan naar uw rijk,
het aangezicht tegemoet van uw Messias,
binnengaan, bidden wij,
waar ook wij hopen eens en voor al te worden verzadigd met uw heerlijkheid,
door Christus onze Heer in wie Gij de wereld rijkelijk schenken wilt
alles wat goed is.
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
Verenigd rond dezelfde tafel van Gods Woord en de éne tafel van dit heilig Maal
bidden wij:

Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
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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. Amen.
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
JESU REX ADMIRABILIS
FOR THE BEAUTY OF THE EARTH

GIOVANNI PIERLUIGI PALESTRINA
JOHN RUTTER

AN IRISH BLESSING

IRISH TRADITIONAL

GEBED NA DE COMMUNIE
Laat ons bidden.
Heer onze God, uw sacrament hebben wij ontvangen,
uw Naam hebben wij beleden:
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eeuwige, heilige Drievuldigheid en ongedeelde Eenheid.
Wij bidden U:
laat deze viering, op voorspraak van onze Patroon,
voor ons en voor velen heilzaam zijn naar lichaam en geest.
Door Christus onze Heer. allen: Amen.
PROCESSIE

PSALM 66
R. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia!
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven Zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Ja, God is goed, schenkt ons Zijn zegen,
toont ons Zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen
heeft uit de zonde ons opgericht.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Laat alle volken Uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer Uw Naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid.
SINT-HERMESHYMNE
Sint-Hermes, Sint-Hermes,
ga ons voor op de weg van verbondenheid!
1. Die in een ver verleden
getuigd hebt voor uw Heer
vrijmoedig hebt beleden:
het Lam is enig Heer.
2. Die sinds zovele eeuwen
in Ronse wordt vereerd
behoed ons voor verdeling
vervreemding van de geest.
3. Bid dat wij allen samen
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waar wij ook zijn vandaan
de lange weg ten einde
verbonden zouden gaan.
4. Dit is en blijft uw Boodschap:
Laat varen alle strijd
bekeer u tot de Liefde
van Vader, Zoon, één Geest.
OMMEGANGGEBED 2022
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.
De Vader van alle leven en zorg zegene u allen. Amen.
De goddelijke Zoon zij uw Levensgids altijd. Amen
De Heilige Geest zij uw Licht en Kracht op al uw wegen. Amen.

Zegene u + de almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige Geest. allen: Amen.
Gaat nu allen heen in vrede. allen: Wij danken God.
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VERERING VAN DE RELIEKEN

