De plechtigheid van de opneming
onder de geloofsleerlingen
DE INTRODUCTIEPLECHTIGHEID

Samen met hun doopborgen en met de gemeenschap van de gelovigen
komen de kandidaten bijeen buiten het kerkgebouw of in het
voorportaal. Daarheen begeeft zich de priester of diaken.
Openingswoord (zie rituale 74)
Samenspraak en eerste bereidheidsverklaring (75 t/m 77, 82)
De kandidaten worden één voor één met hun burgerlijke naam
(familienaam) naar voren gevraagd en geven één voor één antwoord.
Pr / D:
Kand.:

N.
Hier ben ik.

De volgende vragen kunnen tot allen tegelijk worden gericht.
(De celebrant kan de kandidaten ook één voor één ondervragen over
zijn voornemens en zelf geformuleerde antwoorden toelaten)
Pr / D:
Kand.:
Pr / D:
Kand.:

Wat vraagt u van de Kerk van God?
Het geloof.
Welke waarborg schenkt u het geloof?
Het eeuwig leven.

Pr / D:

God verlicht iedere mens die in de wereld komt
en vanaf de schepping van de wereld
openbaart Hij al wat van zichzelf onzichtbaar is,
zodat de mens leert dank te brengen aan zijn Schepper.
U bent zijn licht gevolgd
en nu ziet u de weg van het evangelie vóór u liggen:
de weg waarop u uw eerste schreden gaat zetten
om de levende God te leren kennen

Kand.:

die werkelijk tot de mensen spreekt;
de weg waarop u in het licht van Christus wandelt,
vol vertrouwen op Gods wijsheid
en uw leven van dag tot dag in zijn hand legt.
Zo zult u tenslotte van ganser harte in God geloven.
Dit is de weg van het geloof
waarop Christus, vol liefde, uw leidsman zal zijn
om u tot het eeuwig leven te brengen.
Bent u bereid onder zijn leiding
vandaag die weg in te slaan?
Ik ben daartoe bereid.

Daarna richt hij zich tot de doopborgen en tot alle gelovigen en stelt
hij hun de volgende vraag:
Pr / D:

Allen:
Pr / D:

Allen:

U die als doopborgen op dit ogenblik
deze kandidaten aan ons voorstelt,
en u, broeders en zusters, hier aanwezig,
u vraag ik:
bent u bereid hen te helpen
om Christus te vinden en Hem te kunnen volgen?
Wij zijn daartoe zijn bereid.
Liefdevolle Vader, wij danken U
voor uw dienaren hier aanwezig,
dat zij reeds een verlangen hebben naar U,
die veelvuldig naar hen kwam en aanklopte
en dat zij aan U, die hen heden riep,
in ons bijzijn antwoord hebben gegeven.
Daarom, Heer, loven en prijzen wij allen U.
Heer, U loven en prijzen wij.

Kruisteken (83)
Pr / D:

Dierbare kandidaten,
treedt nu met uw doopborgen naderbij
om het teken te ontvangen van uw nieuwe levensstaat

Eén voor één komen zij nu met hun doopborgen naar de celebrant.
Deze maakt een kruisteken op het voorhoofd van elke doopleerling en
zegt:
Pr / D:

N., ontvang het kruis op uw voorhoofd:
Christus zelf sterkt u met het teken van zijn liefde. |
Leer Hem nu beter kennen en volgen.

Daarna wordt het kruisteken gemaakt op de zintuigen (naar het
oordeel van de celebrant kan dit geheel of gedeeltelijk achterwege
blijven). Dit geschiedt door de doopborgen. De formule wordt echter
uitgesproken door de celebrant die zegt:
Bij het kruisteken op de oren:
Ontvangt het kruisteken op uw oren
iom te kunnen luisteren naar de stem van de Heer
Bij het kruisteken op de ogen:
Ontvangt het kruisteken op uw ogen
om de heerlijkheid van God te kunnen zien.
Bij het kruisteken op de mond:
Ontvangt het kruisteken op uw lippen
om het woord van God te kunnen beantwoorden.
Bij het kruisteken op de borst:
Ontvangt het kruisteken op uw borst
om door het geloof
Christus in uw hart te laten wonen.
Bij het kruisteken op de schouders:
Ontvangt het kruisteken op uw schouders
om het lichte juk van Christus te kunnen dragen.
Vervolgens maakt alleen de celebrant het kruisteken over alle
geloofsleerlingen zonder hen aan te raken, terwijl hij zegt:

Ik teken u allen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
opdat u mag leven in de eeuwen der eeuwen.
Kand.: Amen.
Gebed (87)
Pr / D:

Allen:

Laat ons bidden.
Almachtige God,
door de kruisdood en de verrijzenis van uw Zoon
hebt Gij uw volk tot nieuw leven gewekt.
Zie naar uw dienaars
die wij het kruisteken hebben gegeven.
Geef dat zij in Christus’ voetspoor treden,
uit de reddende kracht van zijn kruis leven
en daarvan in hun daden getuigen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Het geven van een nieuwe naam (88)
Pr / D:
Kand.:

N., voortaan zult ge ook N. heten.
Amen.

Binnenleiden in de kerk (90)
Pr / D:

(N. en N.) treedt de kerk binnen
om met ons te luisteren naar Gods woord.

LITURGIE VAN HET WOORD

Eerste lezing
Uit het Boek Genesis
In die dagen zei de Heer tot Abram:
‘Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.

Gen. 12,1-4a (372)

Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken.
Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.’
Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.
Zo spreekt de Heer.
Allen:

Wij danken God.

Tussenzang
Refrein:

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Oprecht is immers het woord van de Heer,
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood
bij hongersnood hen zal voeden.
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

Psalm 33(32) (372)

Evangelie

Joh. 1,35-42 (372)

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes
In die tijd stond Johannes daar,
met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak:
‘Zie het Lam Gods.’
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna.
Jezus keerde zich om
en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun:
‘Wat verlangt gij ?’
Ze zeiden tot Hem: ‘Rabbi
˗ vertaald betekent dit: Meester ˗
waar houdt Gij U op?’
Hij zei hun: ‘Gaat mee om het te zien.’
Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem.
Het was ongeveer het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee
die het gezegde van Johannes hadden gehoord
en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei:
‘Wij hebben de Messias ˗ dat vertaald betekent: de Gezalfde ˗
gevonden,’ en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zeide:
‘Gij zijt Simon, de zoon van Johannes;
gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots.’
Homilie
Indien de celebrant dit wil, kan men aan de geloofsleerlingen boekjes
uitreiken met de tekst van de evangeliën.
Ritus van de zalving (114, 130)

De geloofsleerlingen knielen neer, terwijl de celebrant de handen
uitstrekt over de geloofsleerlingen.
Pr / D:

Allen:
Pr / D:

Allen:

Laat ons bidden.
Heer onze God,
Gij openbaart het ware leven, verwijdert
het bederf, versterkt het geloof,
Gij schenkt nieuwe hoop en vermeerdert onze liefde.
Wij vragen U in de naam van uw beminde Zoon,
onze Heer Jezus Christus, en in de
kracht van de Heilige Geest:
ban uit uw dienaren ongeloof en twijfel,
afgodendienst en magie, tovenarij en geestenbezwering,
geldzucht en verlokkingen van de hartstochten,
vijandschap en tweedracht en elke vorm van kwaad. Gij
hebt hen geroepen om heilig en vlekkeloos te worden
voor uw aangezicht.
Schenk hun daarom een nieuwe geest: een geest
van geloof en van godsvrucht, van geduld en
hoop, van matigheid en zuiverheid, van liefde en
vrede.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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.

Eén voor één worden de geloofsleerlingen met de olie van de
geloofsleerlingen gezalfd op de borst of op de beide handen.
Smeekgebed voor de geloofsleerlingen (94)
Onze geloofsleerlingen hebben reeds een lange weg afgelegd: wij
wensen hen geluk met Gods goedheid, die hen tot deze dag heeft

gebracht. Laten wij voor hen bidden, dat zij de lange tocht die hen nog
wacht ten einde toe kunnen volbrengen om ten volle ons leven te
kunnen delen.
Lector:
Allen:
Lector:
Allen:
Lector:
Allen:
Lector:
Allen:
Lector:
Allen:
Lector:
Allen:
Lector:

Allen:

Dat de hemelse Vader hun steeds meer zijn Gezalfde laat
kennen. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat zij steeds grootmoedig en bereidwillig Gods wil doen.
Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Heilig hun leven en leid hen naar de vreugde van het rijk
van God. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat zij op hun weg voortdurend kunnen steunen op
oprechte hulp. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat zij in onze gemeenschap steeds duidelijk eensgezindheid en liefde aantreffen. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat hun en ons hart steeds meer open staat voor de noden
van de mensen. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Dat zij waardig bevonden worden eens in het waterbad van
het doopsel herboren en vernieuwd te worden door de
heilige Geest. Laat ons bidden.
Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.

Slotgebed (95)
Na het smeekgebed strekt de celebrant de handen naar de
geloofsleerlingen uit en hij bidt het volgende gebed:

Pr / D:

Allen:

Laat ons bidden.
Almachtige eeuwige God, Vader van heel de schepping,
die de mens naar uw beeld hebt gemaakt,
neem deze geloofsleerlingen,
die tot U komen, vol liefde op.
In ons midden hebben zij het woord van uw Zoon gehoord.
Vernieuw hen door zijn kracht
en laat hen door uw genade
eens geheel en al gelijkvormig worden
aan Christus, onze Heer.
Amen.

Wegzending (96)
Pr / D:
Kand.:

Geloofsleerlingen, gaat in vrede heen
en de Heer blijven met u.
Wij danken God.

( LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE )

Indien de opname plaatsvindt tijdens de viering van de eucharistie,
volgt eerst de geloofsbelijdenis, als deze is voorgeschreven, en wordt
de viering verder vervolgd met de offerande.

