Laatste voorbereidende riten
Kruisteken en begroeting
Pr / D:
Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Pr / D:
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij altijd met u. Allen: En
met uw geest.

Evangelie

Mc. 7,31-37 (196)

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over
Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van
Dekapolis. Men bracht een doofstomme bij Hem en smeekte Hem
dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten
de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn
tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem:
‘Effeta’, wat betekent: ga open. Terstond gingen zijn oren open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt zodat hij normaal sprak.
Hij verbood het aan iemand te zeggen; maar met hoe meer nadruk
Hij dat verbood, des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit:
‘Hij heeft alles wel gedaan, Hij laat doven horen en stommen spreken.’
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
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Gebed bij het opzeggen van de geloofsbelijdenis (198)
Met uitgestrekte handen zegt de celebrant het volgende gebed:

Pr / D:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Pr / D:

Laat ons bidden.
Heer,
onze uitverkorenen hebben kennis
genomen van het raadsbesluit van uw
liefde en van het mysterie van Christus’
leven.
Geef dat zij deze geheimen met de mond belijden
en in een gelovig hart bewaren en uw wil
metterdaad volbrengen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Allen:

Het opzeggen van de geloofsbelijdenis (199)
Daarna zeggen de uitverkorenen geloofsbelijdenis op.

Cat.:

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.
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Effeta-ritus (202)
Daarna raakt de celebrant met zijn duim het rechter- en linkeroor en de
gesloten mond van elke uitverkorene aan en zegt daarbij:

Pr / D:

Effeta, dat betekent: Ga open, om het geloof
dat uw oren hebben vernomen met de mond te
belijden tot lof en eer van God.

Gebed des Heren
Daarna begint hij met het gebed des Heren:

Pr / D:

Onze Vader,

en vervolgt samen met de gemeenschap van de
gelovigen:

Pr / D:

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.

Zegen en wegzending
Pr / D:
Allen:

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Pr / D:
Allen:

Gaan wij heen in vrede.
Wij danken God.
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