EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD
De plechtigheid van de uitverkiezing

Het voorstellen van de kandidaten
Na de homilie zal een verantwoordelijke voor het catechumenaat de
plechtigheid inleiden.
Afgevaardigde: Hoogeerwaarde Vader,
bij het naderen van het Paasfeest
vragen deze geloofsleerlingen,
vertrouwend op Gods genade
en gesteund door het gebed
en het voorbeeld van de geloofsgemeenschap om
˗ na de vereiste voorbereiding en onderzoek ˗
toegelaten te worden tot de sacramenten
van doopsel, vormsel en eucharistie.
Bisschop:

Ik verzoek de kandidaten
die uitverkoren worden voor het doopsel
samen met hun peters en meters naar voren te komen.

Vervolgens worden zij één voor één met name opgeroepen, door de
verantwoordelijke voor het catechumenaat, en komt ieder met zijn
peter en /of meter naar voren tot vóór de bisschop.
[Namen van geloofsleerlingen invoegen]

Bisschop:

De heilige Kerk van God verlangt zekerheid te
krijgen of deze geloofsleerlingen geschikt worden
bevonden om met het oog op het komende Paasfeest
te worden opgenomen onder hen die voor het doopsel
zijn uitverkoren.

De bisschop richt zich nu tot de (doopborgen) peters en meters:
Bisschop:

P & M:
Bisschop:
P & M:
Bisschop:
P & M:

Daarom verzoek ik u, peters en meters, te getuigen:
hebben zij trouw het woord van God aanhoord
dat door de Kerk verkondigd is?
Ja, zij hebben het trouw aanhoord.
Hebben zij dat woord in praktijk gebracht
door godvruchtig te gaan leven?
Ja, zij hebben het in praktijk gebracht.
Zijn zij trouw geweest
aan de broederlijke gemeenschap en aan het gebed.
Ja, zij zijn daaraan trouw geweest.

Ondervraging en verzoek van de kandidaten
Bisschop:

Dierbare geloofsleerlingen, nu richt ik mij tot u.
Uw peters en meters en de verantwoordelijken voor
het catechumenaat hebben een goed getuigenis over u
afgelegd. In vertrouwen op dit oordeel roept de Kerk
u in de naam van Christus tot de sacramenten van het
paasfeest.
Thans is het woord aan u.
Reeds lang hebt u naar Christus’ stem geluisterd.
Antwoordt nu ten overstaan van de Kerk
en spreekt uw overtuiging uit.
Bent u bereid de sacramenten van Christus te
ontvangen: het doopsel, het vormsel en de
Eucharistie?
Catechumenen: Ja dat willen wij.

Uitverkiezing
Bisschop:

[namen van uitverkorenen invoegen]

u bent uitverkoren
om in de komende Paasnacht ingewijd te worden
in de heilige mysteries.
Catechumenen: Wij danken God.
Bisschop:

Nu hebt u dezelfde taak als wij allen:
namelijk om aan God, die getrouw is als Hij roept,
met zijn hulp, uw trouw aan te bieden
en grootmoedig alles te doen
om de volle werkelijkheid te bereiken
waartoe u bent uitverkoren.

De bisschop richt zich nu tot de peters en meters:
Bisschop:

Beveelt bij de Heer de geloofsleerlingen aan
van wie u getuigenis hebt afgelegd;
sta hen als broeders en zusters bij met woord en daad
op hun weg naar de sacramenten van goddelijk leven.

Zalving met olie van de geloofsleerlingen
Eén voor één worden de uitverkorenen met de olie van de
geloofsleerlingen gezalfd op de beide handen.
Bisschop:

Uitverkorene:

De kracht van Christus, de Heiland, moge u sterken.
Als teken daarvan zalven wij u met de olie
in de naam van onze Heer, de Gezalfde,
die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen

De bisschop nodigt hen uit de hand te leggen op de schouders van de
kandidaten voor wie zij zorgen.
Voorbede voor de uitverkorenen
Bisschop:

Dierbare broeders en zusters,
om ons voor te bereiden

op de heilsmysteries van het lijden,
de dood en de verrijzenis van de Heer,
treden wij heden de Veertigdagentijd binnen.
De uitverkorenen, die samen met ons
tot de sacramenten van het Paasfeest opgaan,
zien uit naar het voorbeeld
dat wij geven van levensvernieuwing.
Laten wij daarom voor hen en voor onszelf bidden
dat wij elkaar helpen
om de genaden van het paasfeest waardig te worden.
Lector:

Allen:
Lector:

Allen:
Lector:

Allen:
Lector:

Allen:

Voor de geloofsleerlingen:
dat zij, hun uitverkiezing indachtig,
altijd dankbaar blijven voor Gods genade.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat zij deze gunstige tijd benutten,
de gevolgen van hun afzwering van de satan weten te
dragen en zich samen met ons in hun daden toeleggen
op de heiliging.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Voor hen die de geloofsleerlingen voorbereiden:
dat zij de zoekenden leren hoe goed het woord van
God is.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Voor hun peters en meters:
dat zij de geloofsleerlingen tonen
hoe zij zich in hun privé-leven
en in het maatschappelijk verkeer
voortdurend laten leiden door het evangelie
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.

Lector:

Allen:
Lector:

Allen:
Lector:

Allen:
Lector:

Allen:

Voor hun families:
dat zij hun niets in de weg leggen,
maar hen veeleer helpen
om de ingeving van de Heilige Geest te volgen.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Voor onze geloofsgemeenschap:
dat wij in deze Veertigdagentijd
een lichtend voorbeeld zijn van naastenliefde
en van volhardend gebed.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Voor allen die nog aarzelend zijn:
dat zij Christus hun vertrouwen schenken
en zich niet laten weerhouden
om tot onze geloofsgemeenschap toe te treden.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Voor de zieken die binnenkort zullen sterven
dat zij – en hun familieleden – de ziekte dragen
bezield met de geest van hoop op verrijzenis en
eeuwig leven.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.

Gebed over de uitverkorenen
Daarna strekt de Bisschop zijn handen uit over de uitverkorenen en
besluit het smeekgebed aldus:
Bisschop:

Almachtige Vader,
naar U gaat onze liefde uit.
Alles wilt Gij vernieuwen in Christus,
en tot Hem trekt Gij alle mensen.

Allen:

Wees hen met uw leiding nabij
die de Kerk heeft uitverkoren:
help hen trouw te blijven aan hun roeping
om het Rijk van uw Zoon op te bouwen
en het zegel te mogen ontvangen van de heilige Geest der
belofte.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Hierna belijden we allen staande de geloofsbelijdenis.

Credo in unum Deum. Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae, visibilium omnium et
invisibilium. Et in unum Dominum
Iesum Christum, Filium Dei
unigenitum. Et ex Patre natum ante
omnia saecula. Deum de Deo, lumen
de lumine, Deum verum de Deo
vero. Genitum non factum,
consubstantialem Patri, per quem
omnia facta sunt. Qui propter nos
homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. Et
incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria virgine et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum
Scripturas. Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris. Et iterum
venturus est cum gloria iudicare vivos
et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum
et vivificantem, qui ex Patre
Filioque procedit. Qui cum Patre et

IIk geloof in één God, de almachtige
Vader. Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar
is. En in één Heer Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God, vóór alle
tijden geboren uit de Vader. God uit
God, licht uit licht, ware God uit de
ware God. Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader, en dóór
Wie alles geschapen is. Hij is voor ons
mensen, en omwille van ons heil uit de
hemel neergedaald. Hij heeft het vlees
aangenomen door de heilige Geest uit
de maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij
heeft geleden onder Pontius Pilatus en
is begraven. Hij is verrezen op de
derde volgens de Schriften. Hij is
opgevaren ten hemel: zit aan de
rechterhand van de Vader. Hij zal
wederkomen in heerlijkheid om te
oordelen levenden en doden. En aan
zijn Rijk komt geen einde. Ik geloof in
de heilige Geest, die Heer is en het
leven geeft; die voortkomt uit de

Filio simul adoratur et
conglorificatur: qui locutus est per
prophetas. Et unam sanctam
catholicam et apostolicam
ecclesiam. Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum. Et
exspecto resurrectionem
mortuorum et vitam venturi
saeculi. Amen.

Vader en de Zoon; die met de Vader
en de Zoon tezamen wordt aanbeden
en verheerlijkt; die gesproken heeft
door de profeten. Ik geloof in de ene,
heilige, katholieke en apostolische
Kerk. Ik belijd één doopsel tot
vergeving van de zonden. Ik verwacht
de opstanding van de doden en het
leven van het komend Rijk. Amen.

De catechumenen en hun peters en meters gaan terug naar hun plaats
in de banken.
De viering gaat verder met de liturgie van de Eucharistie.
Tijdens het Communie-uitreiken kunnen de catechumenen naar voren
komen en om de zegen vragen.

