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Duiding bij het ontwerp op de voorpagina voor de priesterwijding 
van Gildas CAMBIA
Gekroonde Christus: Liefdevolle en milde blik van Christus Koning 
naar de wereld toe. Christus reikt met zijn handen zijn liefde en zijn 
goedheid aan de mensen, aan de hele wereld: “Zie, ik maak alles 
nieuw”.

Cirkel: staat symbool voor de wereld.

Hostie en kelk: staan voor het lichaam en het bloed van Jezus Chris-
tus. Het zijn tekens van zijn onmetelijke liefde voor de mensen.

J.H.S (of I.H.S): Het zijn de beginletters van het Grieks woord voor 
Jezus Christus. Men heeft die letters ook beschouwd als beginletters 
van de naam van Jezus in het Latijn: «Iesus Hominum Salvator», in het 
Nederlands vertaald «Jezus Redder van de mensen».

Α en Ω: (Alfa en Omega) zijn de eerste en de laatste letters van het 
Grieks alfabet. Dit betekent dat Christus het begin en het einde is van 
alle dingen (Ap 1,18).

Drie handen: symboliseren de mensheid. Mensen hunkeren naar Jezus’ 
liefde en goedheid. Zij ontvangen de gaven Gods.



OPENING VAN DE VIERING

Intredeprocessie: 
orgelspel

Openingslied: 
God heet ons welkom in dit huis 

Groot was mijn vreugde toen men zei: “Wij komen dichter bij Gods huis, 
dit is de stad van onze God”

Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi: pour ton bonheur, 
il t’a choisie!

Jubel van vreugde voor de Heer, zing blij voor God want Hij is goed. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Avec Jésus, nous étions morts; avec Jésus, nous revivons. Nous avons 
part à sa clarté.

Kom naar de maaltijd van de Heer, Hij nodigt allen op dit feest. Eet van 
het brood dat leven geeft.

“Si tu savais le don de Dieu”, si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus 
de peur en toi.
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Kruisteken en begroeting

Moment van inkeer

Kyrie-litanie:   
Missa de Angelis VIII

We blijven staan tot na het openingsgebed
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Gloria:   
Missa de Angelis VIII
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid.
Domine Deus, Rex Caelestis, Deus Pater omnipotens.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Domine Deus, Agnus Dei Filius Patris.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard 
ons gebed.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm 
U over ons.
Quoniam Tu solus sanctus. Tu solus Dominus,
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
Cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de 
Vader. 
Amen.
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Openingsgebed

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing:   
Handelingen 12, 1-11

Antwoordpsalm:
psalm 34 

 
                                           

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,
laat elk die het hoort zich verheugen.

Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig,
want Hij stelt u niet teleur.
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.

De engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen.
Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is,
gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem

We gaan zitten
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Tweede lezing:   
2 Timoteüs 4, 6-8.17-18

Alleluia:   

Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

Evangelie:   
Mt 16, 13-19

Acclamatie na het evangelie:   
Alleluia

Na de acclamatie gaan we zitten

We staan op
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DIENST VAN DE WIJDING

Voorstelling van de wijdeling

Homilie

Moment van stilte

Lied tot de Heilige Geest: 
Veni creator Spiritus 

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora. 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Ondervraging van de wijdeling

Belofte van gehoorzaamheid

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
 

We staan op
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Litaniegebed:
 

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

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft. 

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
 

Heilige Maria Moeder Gods 
Heilige Michaël 
Heilige Engelen Gods 
Heilige Johannes De Doper 
Heilige Jozef 
Heilige Petrus en Paulus 
Heilige Marcus 
Heilige Lucas 
Heilige Maria Magdalena 
Heilige Ignatius van Antiochië 
Heilige Laurentius 
Heilige Gregorius 
Heilige Augustinus 
Heilige Cecilia 
Heilige Donatianus 
Heilige Blasius 
Heilige Martinus 
Heilige Margareta 
Heilige Benedictus 
Heilige Gildas 
Heilige Amandus 
Heilige Arnoldus 

Heilige Franciscus en Dominicus 
Heilige Thomas van Aquino 
Heilige Kristoffel 
Heilige Gaëtan 
Heilige Catharina van Siëna 
Heilige Rita 
Heilige Jeanne D’Arc 
Heilige Antonius 
Heilige Pastoor van Ars 
Heilige Theresia van Avila 
Heilige Theresia van Lisieux 
Heilige Josephina Bakhita 
Heilige Damiaan van Molokaï 
Heilige Johannes de drieëntwintigste 
Heilige Paulus de Zesde 
Heilige Johannes Paulus de Tweede 
Heilige Theresia van Calcutta 
Heilige Oscar Romero 
Zalige Broeder Isidoor 
Zalige Carlo Acutis 
Alle Heiligen en Zaligen van God 
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Van alle kwaad
Van elke zonde
Van de eeuwige dood
Door Uw menswording
Door uw sterven en verrijzen
Door de uitstorting van Uw 
Geest

Dat gij uw Heilige kerk wilt besturen en bewaren
Dat Gij de Paus en alle bedienaren van de kerk in hun Heilig ambt 
wil bewaren
Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen
Dat Gij onszelf in Uw heilige Dienst wilt sterken en bewaren
Dat Gij deze wijdeling wilt zegenen
Dat Gij deze wijdeling wilt zegenen en heiligen
Dat Gij deze wijdeling wilt zegenen en heiligen en wijden
Jezus Zoon van God

Christus verhoor ons             Christus verhoor ons
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Gebed na de litanie

Handoplegging in stilte

Wijdingsgebed

Overhandiging van priesterstola en kazuifel

Zalving van de handen

Overhandiging van pateen en kelk

Vredeskus met felicitatie: 
Laudate Dominum  

Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez le au ciel de sa 
puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez le, louez-le 
selon sa grandeur, Alleluia, Alleluia, que tout éetre vivant chante 
louange au Seigneur.

Louez le Seigneur, tous les peuples! Fêtez-le, tous les pays Alleluia! 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort, éternelle est sa 
fidélité. Alleluia!

Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez!

Na het wijdingsgebed gaan we zitten
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DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Bereiding van de gaven

Offerandelied: 
Het brood, het goede brood

Het brood dat God ons gaf, dat groeit van boven af,
het is uit hemels koren, het is uit God geboren.

Het dauwt in de woestijn, het moet wel manna zijn,
Christus wordt ingehuldigd, het brood vermenigvuldigd.

De ganse aarde is zijn koninklijke dis,
de kleinen en de groten elkanders huisgenoten.
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Gebed over de gaven

Prefatie

Sanctus:
Missa de Angelis VIII

We staan op



Eucharistisch Gebed 

Acclamatie:
Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en wij 
belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen 
zijt.

Doxologie

Onze 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.

Embolisme:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

We blijven staan
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Vredeswens 

Lam Gods:
Missa de Angelis VIII

Communie:
 orgelspel 

We gaan zitten



Communielied:
Mijn vrienden zijt Gij zegt de Heer 
Nous chanterons pour Toi Seigneur
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Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire,
et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire. 

Zoals de Vader Mij eens zond, zo zend Ik u de wereld rond.
Gaat heen en zaait Gods Heilig Woord, dat elk de blijde 
boodschap hoort.

Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 
sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène. 

De Geest heb Ik u toevertrouwd, de Sterke die u staande houdt, 
die altijd in uw harten woont, en u de volle waarheid toont.
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Moment van stilte

Gebed na de communie

Toewijding aan Maria:
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en 
zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog 
verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje 
draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, 
huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij 
festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

We staan op

We gaan zitten



SLOT VAN DE DIENST

Dankwoord van Gildas  

Zegen en zending

Uittredeprocessie:  
Toccata Widor

We staan op
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Door de coronamaatregelen kunnen wij jammergenoeg geen 
receptie houden.
Er komt nog een eremis waarop we u vriendelijk zullen uitnodigen 
om samen te bidden en te vieren.

Dank aan iedereen die gezien of ongezien aan deze 
plechtigheid meegewerkt heeft.
Dank om uw aanwezigheid, om uw meebidden en 
meevieren.



Decanale kerk van Sint-Amandus en Blasius
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