Belangrijke opmerking
In deze liturgische Handreiking voor de weekdagen worden de volgende
afkortingen gebruikt:
L:
SVB:
DHG:

AM:
Lit.Doc.:

het Lectionarium, deel I, II of III voor de missen van het
tijdeigen, deel IV voor de heiligenfeesten.
Supplement voor de Vlaamse bisdommen, Uitg. Abdij van
Berne, Heeswijk.
De Heer gedenken, voor de viering van de eucharistie
op weekdagen, Uitg. Abdij van Berne, Heeswijk, 1989;
10e druk 2009; (vanaf de 5e druk aangevuld met enkele
liedteksten en acclamaties).
Altaarmissaal
Liturgische Documentatie, deel I, III of X

Kerkwijding Kathedraal
In de kathedraal zelf: hoogfeest;
elders in het bisdom: feest - wit
U gelieve dit formulier te bewaren. Het wordt in deze jaargang gebruikt op:
12 december Bisdom Breda
28 april
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
2 mei
Bisdom Haarlem-Amsterdam
8 mei
Bisdom Rotterdam
16 mei
Bisdom Antwerpen
25 mei
Bisdom Groningen-Leeuwarden
7 juli
Bisdom Gent
20 juli
Bisdom Brugge
22 augustus Aartsbisdom Utrecht
25 augustus Bisdom ’s-Hertogenbosch
3 september Bisdom Roermond
12 september Aartsbisdom Mechelen-Brussel
23 september Bisdom Hasselt
(alleen in de kathedraal gevierd)
L, deel IV, behalve de lange versie van de 1e brief aan de Korintiërs 3,9-17.
De overige staan resp. op p.291, 282 en 297.
Antwoordpsalmen vindt u op p.285 vv.
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Kerkwijding kathedraal
Hoogfeest – wit
Lectionarium, deel IV, behalve de lange versie van de 1e brief aan de Korintiërs 3,9-17. De overige
staan resp. op p.291, 282 en 297. Antwoordpsalmen vindt u op p.285 vv.

Openingstekst Apokalyps 21,2
Ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, schoon
als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

Ter inleiding
We vieren dat eens, op deze dag, de kathedrale kerk van ons bisdom is gewijd. Niet
zozeer het stenen gebouw staat centraal maar het feit dat alle gelovigen samen de lokale
kerk van dit bisdom vormen, rond de bisschop die zijn zetel in onze kathedraal heeft.

Lofzang Eer aan God in den hoge
Eerste lezing
Men neemt een van de twee volgende lezingen:
1.

1 Korintiërs 3,9-17
Broeders en zusters, wij zijn Gods medewerkers gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk.
Naar de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd
waarop een ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want
niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus.
Of men nu op deze grondslag voortbouwt met goud, zilver, kostbare stenen, of hout,
hooi en stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote Dag zal
het aantonen, want deze verschijnt met vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk
waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand optrok stand, dan zal hij loon ontvangen.
Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal gered worden, maar, om zo te zeggen,
door het vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest van God
in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde
richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij.

2.

Openbaring 21,1-5a
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste
aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het
nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor
haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie
hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en
Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en
de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het
oude is voorbij.’ En Hij die op de troon is gezeten, sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’

Psalm 95, DHG: p.28
Psalm 84, DHG: p.26
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Antwoordpsalm
Men neemt een van de twee volgende psalmen:
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Kerkwijding kathedraal 
Evangelie
Men neemt een van de twee volgende evangelies:
1.

Johannes 4,19-24
In die tijd zei de Samaritaanse vrouw tot Jezus: ‘Heer, ik zie dat Gij een profeet zijt.
Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats
is waar men aanbidden moet.’ ‘Geloof Mij, vrouw,’ - zei Jezus haar - ‘er komt een uur
dat gij noch op die berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat
gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er
zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is geest,
en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’

2.

Lucas 19,1-10
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere
Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. Maar
hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om Hem
toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom omdat Jezus daar langs
zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs,
kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.’ Zacheüs kwam
snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend
op: ‘Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!’ Maar Zacheüs trad op de Heer
toe en sprak: ‘Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als
ik iemand iets afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug.’ Jezus sprak tot hem:
‘Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.
De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was.’

Ter overweging
Alle gelovigen van ons bisdom, overal waar mensen liturgie vieren, zijn met elkaar
verbonden. Samen hebben zij de opdracht ontvangen om gezicht te geven aan een
open en hartelijke kerkgemeenschap. Samen moeten we dat huis van God opbouwen,
degelijk en met liefde. Zo zal God aanbeden worden in geest en waarheid, opdat
mensen bijeengebracht en gered worden.

Geloofsbelijdenis
Alleen in de kathedraal zelf
Voorbede
Verbonden met elkaar,
als broeders en zusters in Christus,
bidden wij vol vertrouwen tot God:
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voor het bisdom...
waartoe wij behoren:
dat wij samen kerk van Christus zijn,
één van geest en één van hart,
in gebed en goede werken met elkaar verenigd:
laat ons bidden...

28-09-2020 10:53

Kerkwijding kathedraal
Voor de Nederlandse/Belgische Kerkprovincie
waartoe ons bisdom behoort:
dat wij allen goede leerlingen zijn
van sint Willibrord (sint Servatius/sint Amandus),
die het evangelie overdragen
aan de komende generaties;
laat ons bidden...
Voor onze bisschop...:
dat de Geest van Christus hem bezielt
om ons voor te gaan in liefde en wijsheid,
als een goede herder, met zorg voor allen;
laat ons bidden...
Voor het bestuur van ons bisdom,
voor allen die in ons bisdom
samen met de bisschop verantwoordelijkheid dragen:
dat zij met een luisterend oor
en een open geest
zoeken naar wegen om de kerk
in deze tijd gestalte te geven;
laat ons bidden...
Voor allen die zich inzetten
voor de opbouw van de kerk in ons bisdom,
priesters en diakens, pastorale werkers en werksters,
religieuzen en alle vrijwilligers:
dat zij steeds daadwerkelijke steun en belangstelling ondervinden;
laat ons bidden...
Voor alle mensen in onze omgeving
die lichamelijk of geestelijk in nood verkeren
en voor allen die een beroep doen
op onze hulpvaardigheid:
dat wij in onderlinge solidariteit
Gods hulp mogen ontvangen;
laat ons bidden...
Voor de wereldkerk, voor alle gelovigen
en voor onszelf:
dat Christus in ons zichtbaar mag worden
door daden van naastenliefde;
laat ons bidden...
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Goede God, wij bevelen ons bisdom bij U aan
met al zijn zorgen en verlangens.
Houd ons geloof levend,
opdat wij werkelijk getuigen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

28-09-2020 10:53

Kerkwijding kathedraal
Persoonlijk gebed
Trouwe God,
wij danken U dat wij te gast mogen zijn bij U,
dat U wonen wilt onder mensen.
Maak ons tot trouwe werkers in uw wijngaard
en geef dat wij, één van hart en één van geest,
gestalte geven aan uw Rijk van vrede.
Maak deze kerk tot een huis voor velen,
een toevluchtsoord voor wie nergens thuis is.
Bemoedig allen die hier samenkomen
om geloof en leven te vieren
in naam van Hem: Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen
Laten wij trouw aan onze opdracht werken, aan onszelf én aan onze gemeenschap,
die hier samenkomt. Moge daartoe ons overstralen de zegen van de Algoede, die wij
noemen: Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen.

Gebed AM 1038
God, Gij hebt gewild
dat uw volk ‘kerk’ wordt genoemd en ‘huis van God’.
Laat allen die in uw Naam verenigd zijn,
U eerbiedigen, U beminnen en U trouw blijven
om onder uw leiding het hemels geluk te bereiken
dat Gij hebt beloofd.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven AM 1038
Heer, aanvaard de gaven die U zijn aangeboden
en verhoor ons gebed:
schenk ons in deze kerk de kracht van uw sacramenten
en vervul de wensen van ons hart.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Prefatie van kerkwijding:
a
In de kathedraal of bisschopskerk zelf: Uitgave WLH: p.53, n.48; DHG: niet
opgenomen
b.
Elders in het bisdom: uitgave WLH: p.54, n.49; DHG: p.49
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Kerkwijding kathedraal 
Gebed na de communie AM 1039
God, Gij hebt gewild dat uw kerk op aarde
een voorafbeelding is van het hemelse Jeruzalem.
Maak ons door het deelnemen aan deze eucharistie
tot een tempel van uw genade
en laat ons eenmaal toe
op de plaats waar uw heerlijkheid woont.
Door Christus onze Heer. Amen.
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Kerkwijding eigen (parochie)kerk
Hoogfeest – wit
Dit formulier wordt gebruikt op de wijdingsdag van de eigen kerk. Als die datum onbekend is, viert men
het in Nederland op 25 oktober, in België op 22 oktober.
Lectionarium, deel IV, behalve de lange versie van de 1e brief aan de Korintiërs 3,9-17. De overige
staan resp. op p.287, 388 en 282. Antwoordpsalmen vindt u op p.285 vv.

Openingstekst Psalm 68 (67),36
Vreeswekkend is God in zijn heiligdom! Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte: gezegend
zij Israëls God!

Ter inleiding
Vandaag is het de wijdingsdag van onze (parochie)kerk. Door de kerkwijding werd dit gebouw
bestemd voor de heilige dienst van God. Hier ervaren wij zijn aanwezigheid; hier klinkt
zijn Woord; hier ontvangen wij zijn sacramenten. Hier zingen wij ook Gods lof, want deze
gedenkdag verwijst ook naar ons.

Lofzang Eer aan God in den hoge
Eerste lezing
Men neemt een van de twee volgende lezingen:
1.

Jesaja 56,1.6-7
Zo spreekt God de Heer: ‘Onderhoudt het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil
is in aantocht, mijn gerechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer
aansluiten om Hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn,
allen die de sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond,
hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun
brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden
genoemd: een huis van gebed voor alle volken.’

2.

1 Korintiërs 3,9-17
Broeders en zusters, wij zijn Gods medewerkers gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Naar
de mij gegeven genade heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een
ander voortbouwt. Maar laat iedereen toezien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een
ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu op deze
grondslag voortbouwt met goud, zilver, kostbare stenen, of hout, hooi en stro, van ieders werk
zal de kwaliteit aan het licht komen. De grote Dag zal het aantonen, want deze verschijnt met
vuur, en het vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is. Houdt het bouwwerk dat iemand
optrok stand, dan zal hij loon ontvangen. Verbrandt het, dan zal hij schade lijden; hijzelf zal
gered worden, maar, om zo te zeggen, door het vuur heen. Weet gij niet, dat gij Gods tempel
zijt en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal
God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, en die tempel zijt gij.

Psalm 84, DHG: p.26
Psalm 95, DHG: p.28
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Antwoordpsalm
Men neemt een van de twee volgende psalmen:
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Kerkwijding eigen (parochie)kerk 
Evangelie
Men neemt een van de twee volgende lezingen:
1.

Matteüs 16,13-19
In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus en Hij stelde zijn
leerlingen deze vraag: ‘Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?’
Zij antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen
Jeremia of een van de profeten.’ ‘Maar gij – sprak Hij tot hen – wie zegt gij dat Ik
ben?’ Simon Petrus antwoordde: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.’
Jezus hernam: ‘Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u
dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt
Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar
niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult
binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.’

2.

Johannes 4,19-24
In die tijd zei de Samaritaanse vrouw tot Jezus: ‘Heer, ik zie dat Gij een profeet zijt.
Onze vaderen aanbaden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats
is waar men aanbidden moet.’ ‘Geloof Mij, vrouw,’ – zei Jezus tot haar – ‘er komt een
uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat
gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er
zal een uur komen, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden. God is geest,
en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.’

Ter overweging
Wij komen hier samen om voor elkaar Christus’ liefde zichtbaar te maken in ons
midden. Hij is de bron waaruit wij putten om elkaar in liefde te dienen, ieder naar de
gaven die hij of zij van God ontvangen heeft. Ook in deze viering spreekt Hij weer tot
ons en nodigt Hij ons aan zijn tafel. Laten wij er met een gelovig hart op ingaan en ons
in lief en leed aan Hem toevertrouwen.

Geloofsbelijdenis
Voorbede
Tot God bidden wij, die aanwezig is
overal waar mensen bijeen zijn in zijn Naam...
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Voor onze parochiegemeenschap:
dat zij een ware gemeenschap in Christus is,
dat wij niet van elkaar vervreemden,
maar kunnen meeleven met het wel en wee
van al onze broeders en zusters;
laat ons bidden...
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Kerkwijding eigen (parochie)kerk
Voor allen die in deze parochie
verantwoordelijkheid dragen
voor de verkondiging van Gods woord,
voor het gebed en voor de bediening
van de sacramenten:
dat zij hun taak met vreugde vervullen;
laat ons bidden...
Voor de werkgroepen in onze parochie:
dat liturgie en catechese bezielend zijn,
dat nieuwe parochianen geen vreemden blijven,
dat onze zieken gesterkt worden door echte belangstelling,
dat de rouwenden worden getroost,
dat wij waarlijk kerk kunnen zijn hier ter plaatse;
laat ons bidden...
Voor de buurtparochies
waarmee wij nauwe banden hebben:
dat wij voor hen geen vreemden zijn,
maar hen ontdekken en ontdekt worden
als medegelovigen in onze omgeving;
laat ons bidden...
Heer, onze God,
Gij zijt onder ons aanwezig.
Zie om naar onze noden en vragen
en verhoor onze gebeden
door Christus, onze Heer. Amen.

Persoonlijk gebed
Goede God,
in deze kerk brengt U ons samen
en ervaren wij dat U onder ons wilt zijn.
Wij danken U
voor het Woord dat hier steeds weer klinkt,
voor Brood en Beker die wij hier delen.
Maak ons tot mensen naar uw hart
die leven, trouw en waarachtig,
naar het voorbeeld van Jezus Christus,
onze Broeder en Heer. Amen.

Zending en zegen
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Wij worden van hier gezonden, elk naar onze eigen plaats. Maar wij weten en hebben
het mogen ervaren en vieren: deze plaats verbindt ons, brengt ons steeds weer samen en
doet ons beseffen dat wij met elkaar verbonden zijn in de Heer. Wij staan er niet alleen
voor. Daarom vragen wij de kracht en de zegen op onze weg van onze God, de Algoede
die wij met eerbied noemen: Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen.
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Kerkwijding eigen (parochie)kerk 
Gebed AM 1035
Heer, ieder jaar herdenken wij de dag
waarop deze kerk aan U werd toegewijd.
Verhoor het gebed van uw volk:
laat ons op deze plaats U steeds in geest en waarheid dienen
en uw verlossing in overvloed ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven AM 1035
Heer, wij gedenken de dag
waarop uw glorie en heiligheid dit huis heeft vervuld.
Wij vragen U:
maak ons tot een offergave die Gij altijd wilt aanvaarden.
Door Christus onze Heer. Amen.
Prefatie van de kerkwijding: uitgave WLH: p.53, n.48; DHG: niet opgenomen

Gebed na de communie AM 1037
Heer, laat uw volk in vreugde heengaan
nu het deelt in uw rijke zegen.
Wij bidden U:
mogen wij die U dienen
ervaren dat in de viering van deze feestdag
uw genade werkzaam is geweest.
Door Christus onze Heer. Amen.
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