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OPENING 
 
Bisschop: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast u mij te helpen. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest;  
Allen: Zoals het was in het begin en nu altijd 
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. 
 
HYMNE 
 
Gij die der wereld Schepper zijt, 
de aarde van het water scheidt 
en temt de waatren met uw hand 
en stelt onwrikbaar vast het land. 

Dat koesterend het zaad omsluit, 
totdat het breekt in bloemen uit, 
totdat het volle vruchten draagt, 
de mens verzadigt en behaagt. 

Genees het hart dat is gewond, 
maak door uw kracht het weer gezond, 
opdat het schreiend zich bevrijdt 
van alle kwaad en ijdelheid. 

Zich onder uw bevelen stelt 
en door geen kwaad meer wordt gekweld, 
in zuivere blijdschap bij U hoort, 
niet weet van boosheid, haat of moord. 

Getrouwe Vader, zie ons aan, 
wees, Zoon van God, met ons begaan, 
vertroost ons, Geest, in deze tijd, 
Gij die regeert in eeuwigheid. 



PSALMODIE 

Ant. 1: De Heer schenkt de overwinning aan zijn Gezalfde. 

De Heer verhore u op onheilsdagen, 
de naam van Jakobs God bescherme u. 

Hij zende u zijn hulp vanuit zijn tempel, 
  vanaf de Sion zij Hij u tot steun. 
Hij zij indachtig al uw offers, 
uw brandoffer behage Hem. 

Hij geve u wat gij verlangt, 
  Hij late al uw plannen slagen. 
Dat wij uw overwinning mogen vieren,° 
het vaandel heffen in de naam van onze God; 
de Heer vervulle al uw wensen! 
 Wij weten nu reeds dat de Heer 
 de overwinning schenkt aan zijn gezalfde; 
Dat Hij vanuit de hemel hem verhoort 
door in te grijpen met zijn sterke hand. 

De een heeft wagens en de ander paarden, 
  maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. 
Zij zijn gestruikeld en gevallen, 
maar wij staan pal en houden stand. 

Heer, schenk de overwinning aan de koning, 
  verhoor ons op de dag van ons gebed. 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
 Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant. 1: De Heer schenkt de overwinning aan zijn 

Gezalfde. 

 



Ant. 2: Heer, wij zullen uw macht bezingen. 
 
Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen, 
uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. 

De wens van zijn hart hebt Gij altijd bewilligd, 
  de vraag van zijn lippen wijst Gij niet af. 
Gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen, 
zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. 

Hij vroeg U om leven; hij heeft het gekregen, 
  lengte van dagen tot honderd jaar. 
Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand, 
met luister en pracht overlaadt Gij hem. 

Gij hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder, 
  de glans van uw aanschijn brengt hem geluk. 
Want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste, 
hij wankelt niet door de gunst van de Heer. 

Rijs op, Heer, in onstuimige kracht, 
  wij zullen uw macht bezingen. 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
 Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant. 2: Heer, wij zullen uw macht bezingen. 
 
Ant. 3:  Heer, Gij hebt ons voor onze God gemaakt  

tot een koninkrijk van priesters. 
 
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, 
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht. 

Want Gij hebt het heelal geschapen: 
  door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. 



Waardig zijt Gij, Heer, het boek te nemen 
en zijn zegels te verbreken. 

Want Gij zijt geslacht en Gij hebt ons gekocht voor God 
met uw bloed 

  uit elke stam en taal en volk en natie. 
Gij hebt ons voor onze God gemaakt,° 
tot een koninkrijk van priesters, 
en wij zullen heersen op aarde. 

Waardig is het Lam dat geslacht werd° 
  te ontvangen de macht en de rijkdom, 
  de wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
 Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant. 3: Heer, Gij hebt ons voor onze God gemaakt  

tot een koninkrijk van priesters. 
 

KORTE SCHRIFTLEZING      1 Joh. 3, 1a.2 

 

Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij 
worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. 
Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij 
zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat 
wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen 
zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. 
 
Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. 
 Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. 
Uw trouw is bestendig voor alle geslachten. 
 Blijft gelden voor eeuwig. 



Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. 
 

LOFZANG UIT HET EVANGELIE 

 

Ant.:  Mijn hart prijst hoog de Heer;  
van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. 

 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
  voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen; 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
  eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
  zijn milde erbarming indachtig; 
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 

Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 



Ant.:  Mijn hart prijst hoog de Heer;  
van vreugde juicht mijn geest om God, mijn 
redder. 

 

SMEEKBEDEN 
 

Bisschop: Christus, de Heer, leeft midden onder ons, zijn 
eigen volk. Laten wij Hem prijzen en met aandrang 
vragen: 

 
Lector:  Voor de Heilige Kerk van God: dat zij een licht mag 

zijn voor de volkeren en het universeel sacrament 
van heil, terwijl zij met alle volken op weg is naar 
het Koninkrijk van God. 

Allen: Luister Heer, ontferm U over ons 
 
Lector: Voor Franciscus onze paus, Gerardus onze bisschop, 

Robertus zijn hulpbisschop en het heilige, gelovige 
volk van God in het bisdom ‘s-Hertogenbosch dat de 
viering van deze Synode ons mag helpen te 
onderscheiden wat de wil van God en die moedig te 
volbrengen. 

Allen: Luister Heer, ontferm U over ons 
 
Lector: Voor alle burgerlijke autoriteiten: dat zij steeds 

bedacht zijn op het algemeen welzijn en altijd 
rechtvaardig en oprecht handelen. 

Allen: Luister Heer, ontferm U over ons 
 
Lector: Voor de zieken, de eenzamen, zij die onderdrukt 

worden of lijden: dat zij nooit aan de kant 
geschoven worden, maar met eerbiedige zorg 
worden benaderd als het gelaat van Christus in een 
lijdende wereld. 

Allen: Luister Heer, ontferm U over ons 



 
Lector: Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen 

ook eenmaal met U samen te zijn. 
Allen: Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
Lector: Voor onszelf zoals we hier samen zijn: dat het 

Synodale Proces ons dieper mag binnenleiden in de 
gemeenschap van de Kerk, bevorder onze deelname 
en rust ons toe om de zending in de wereld te 
vervullen. 

Allen: Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
Bisschop: Bidden we samen het gebed van de synode:  

Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
U alleen hebben wij om ons te geleiden, 
maak dat U thuis bent in ons hart;  
leer ons de weg die wij moeten volgen  
en hoe wij deze moeten gaan. 
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; 
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. 
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg 
brengen,  
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. 
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, 
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige 
leven en ons niet verwijderen van de weg van de 
waarheid 
en van wat juist is. 
Dat alles vragen wij U,  
die overal en in iedere tijd werkzaam bent, 
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 



HET GEBED DES HEREN 

Bisschop: Laat ons bidden met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft:  

Allen: 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 schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade. 

AFSLUITEND GEBED  
 
Bisschop: Almachtige God, wij danken U dat wij deze avond 

mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze 
handen naar U op en vragen U: aanvaard ons gebed 
als een offer dat welgevallig is voor uw aanschijn. 
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. 

Allen: Amen. 
 
PLECHTIGE ZEGEN  
 
Bisschop: Wij samen zijn het lichaam van Christus en allen zijn 

wij ledematen van dit lichaam. Moge de Heer u, die 
zijn volk zijt, in de eenheid van zijn liefde bewaren 
zodat de wereld mag geloven! 

Allen: Amen. 
 
Bisschop: Wij zijn allen geroepen tot heiligheid. Moogt gij, 

religieuzen, lekengelovigen en heel het volk van God 
elkaar bemoedigen om in het licht van het evangelie 
te leven! 

Allen: Amen. 



 
Bisschop: Het lichaam van Christus wordt opgebouwd door de 

diverse charisma’s en dienstwerken. Moge de Heer 
u, diakens, priesters, bisschoppen en alle 
bedienaren van het volk van God in geloof en 
vreugde bewaren in de dienst aan de zending van de 
Kerk! 

Allen: Amen. 
 
Bisschop: En moge de almachtige God u zegenen, 

Vader (+), Zoon (+) en Heilige Geest(+). 
Allen: Amen. 
 
Bisschop: Loven wij de Heer. 
Allen: Wij danken God. 
 
SALVE REGINA (Gregoriaans) 
 
Salve, Regina, Mater 
misericordiae, vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve. Ad te 
clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes 
et flentes in hac lacrimarum 
valle. Eia, ergo, advocata 
nostra, illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte; et 
Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc 
exsilium ostende. O clemens, 
O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 

Wees gegroet, koningin, moeder 
van barmhartigheid; ons leven, 
onze vreugde en onze hoop, wees 
gegroet. Tot u roepen wij, 
ballingen, kinderen van Eva; tot u 
smeken wij, zuchtend en wenend 
in dit dal van tranen. Daarom dan, 
onze voorspreekster, sla op ons 
uw barmhartige ogen; en toon 
ons, na deze ballingschap, Jezus, 
de gezegende vrucht van uw 
schoot. O goedertieren, o 
liefdevolle, o zoete maagd Maria. 

 



 

 


