De plechtigheid van de overdracht
Overdracht van de geloofsbelijdenis (186)
Na de homilie nodigt de celebrant de kandidaten uit naar voren te komen.

Pr:

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

Vervolgens worden zij één voor één met name opgeroepen en komt ieder met
zijn peter en meter naar voren tot vóór de celebrant.

Pr:

Veelgeliefden, luistert nu naar de woorden van het geloof
waardoor u gerechtvaardigd wordt.
Talrijk zijn zij niet, maar wel rijk aan inhoud:
zij omvatten grote mysteries.
Neem ze in u op en bewaart ze in een oprecht hart.

Daarna begint hij de geloofsbelijdenis:

Pr:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,

en vervolgt samen met de gemeenschap van de
gelovigen:

Pr:

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
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vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.
Overdracht van het gebed des Heren (191)
Pr / D:

Luistert nu hoe de Heer zijn leerlingen heeft leren bidden.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Mattheus (6,9-13)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Zo moet gij bidden:
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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.

Handoplegging (178)
De celebrant keert zich naar de uitverkorenen en zegt met gevouwen handen:

Pr:

Laat ons bidden.
Vader van het eeuwig leven,
die God zijt, niet van doden maar van levenden, Gij
hebt uw Zoon gezonden om het leven te verkondigen en
de mensen uit de macht van de dood te verlossen en tot
de verrijzenis te voeren.
Wij bidden U:
bevrijd deze uitverkorenen uit de dodelijke greep
van de boze geest om het nieuwe leven van de
verrezen Christus te kunnen ontvangen en van Hem
te kunnen getuigen.
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Allen:

Door Christus onze Heer.
Amen.

Vervolgens legt hij iedere uitverkorene in stilte de hand op.
Daarna strekt hij de handen uit over de uitverkorenen en gaat hij voort:

Pr:

Heer Jezus,
Gij hebt in de opwekking van Lazarus een teken
gegeven dat Gij zijt gekomen om de mensen leven te
schenken in overvloed; laat de dood niet langer macht
hebben over hen die van uw sacramenten het leven
verwachten, bevrijd hen van de geest van het kwaad en
schenk hun door uw levendmakende Geest geloof, hoop
en liefde om altijd met U te leven en te delen in de
heerlijkheid van uw verrijzenis.
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Allen:

Amen.

Gebed over de uitverkorenen (192)
Daarna strekt de celebrant de handen uit over de uitverkorenen en zegt:

Pr.

Allen:

Almachtige eeuwige God,
Gij zegent steeds de Kerk met nieuwe christenen.
Breng onze uitverkorenen geloof en inzicht bij.
Geef dat zij herboren worden uit het water van het
doopsel en in de geloofsgemeenschap worden ingelijfd
van hen die Gij als uw kinderen hebt aangenomen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Hierna volgt de geloofsbelijdenis, als deze is voorgeschreven.
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LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE

De eucharistie wordt vervolgd met de offerande.
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