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Inleiding
Wanneer iemand komt te overlijden, die we liefhebben, dan is er vaak niet alleen sprake
van een grote droefheid en leegte. Tal van vragen komen dan op ons af zoals: ”Waarom? Of “Is de dood het definitieve einde?” en “Kunnen we en zullen we degene, die
gestorven is, ooit weerzien?”Alleen het feit al dat een overledenen er meestal uitziet als
iemand die slaapt, van wie je verwacht, dat hij of zij ieder ogenblik kan ontwaken.
Ieder mens is een schepsel van een GOD, die in een ondoorgrondelijk licht in de Hemel
woont. Hij heeft de mens geschapen met het doel, om hem na diens aardse bestaan in
Zijn koninkrijk voor eeuwig te laten delen in zijn heerlijkheden.
Het doel van ons bestaan ligt niet op deze aarde. We zijn in dit aardse tranendal op
doortocht naar een Eeuwig Leven bij GOD
Nu bestond er van oorsprong een zeer grote mate van eenheid tussen GOD en het door
Hem geschapen mensenpaar, Adam en Eva genaamd. Zij waren kinderen Gods. De Heilige Schrift, ofwel Gods uitgebreide brief aan de mensheid, geeft dit in het Boek over de
Schepping(Genesis,<Gen.>) weer, doordat GOD wandelde in de tuin. – het aardse paradijs ofwel de tuin van Eden – waarin Hij dit mensenpaar had geplaatst(Gen.3,25). Dit
betekent dat Adam en Eva ten opzichte van elkaar zowel in lichamelijk als in geestelijk
opzicht de onbevangenheid van een kind bezaten
Adam en Eva konden deze eenheid met GOD en met elkaar niet alleen behouden, maar
nog veel inniger maken en met ziel en lichaam opgenomen worden in het Koninkrijk
der Hemelen. Daar zouden ze dan voor eeuwig deel hebben aan GODS heerlijkheden.
Zoals kinderen aan hun ouders moeten gehoorzamen, ofwel aan degenen, die hun het
leven hebben geschonken, zo moesten Adam en eva daartoe onderdanig zijn aan hun
Schepper. Dit wordt in het Boek over de Schepping op een manier weergegeven, die
voor alle mensen van alle tijden begrijpelijk is. GOD bepaalde dat ze niet mochten eten
van de vruchten van “de boom van kennis van goed en kwaad”, die midden in de Hof
van Eden ofwel het Paradijs stond(Gen.2,17;3,3)
Dit gebod betekende o.a. dat Adam en Eva niet zelf mochten bepalen wat goed en
kwaad is en dat ze niet mochten streven naar een aan GOD gelijke macht. Doch ze
hebben zich uit vrije wil laten verleiden. Eva heeft gehoor gegeven aan de influistering,
dat zij en haar man gelijk aan GOD zouden worden, wanneer ze wel van die boom zouden eten. Dit betekent dat ze wel zelf wilde bepalen wat goed en kwaad is en dat ze in
macht aan GOD gelijk wilde worden. Eva heeft op haar beurt Adam tot hetzelfde verleid(Gen.3,3). Deze influistering was afkomstig van een geest, die eens de hoogste van
alle door GOD geschapen engelen is geweest.. Hij had zichzelf ertoe verleid om te zijn
als GOD en tal van andere engelen in zijn val meegesleurd. Hierdoor zijn het duivels
geworden.
De gevolgen van de opstand van Adam en Eva tegen GOD waren verschrikkelijk. Ze
waren niet “arum” ofwel rijk geworden, zoals Satan had gesuggereerd, maar “erom”
ofwel ellendig en naakt. De eenheid met GOD werd verbroken. Ze zouden het lot moeten delen met de gevallen engelen: de eeuwige geestelijke dood. Hierdoor zouden ze in
alle eeuwigheid geen deel hebben aan de heerlijkheden die GOD voor hen als zijn aangenomen kinderen had weggelegd. Als teken van een eeuwige geestelijke dood, zouden
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ze ook naar het lichaam moeten sterven(Gen.3,19). Deze gevolgen gelden ook voor hun
nageslacht. Hiervoor de volgende toelichting.
Wanneer een hertog, graaf of ridder ontrouw was geworden aan de koning, aan wie zij
gehoorzaamheid verschuldigd waren, dan werden hun voorrechten ontnomen, die ze als
graaf, hertog, of ridder hadden verkregen. Vaak werden ze verbannen. Dit gold ook voor
hun kinderen, die anders dezelfde voorrechten zouden hebben verkregen. Nu zijn alle
mensen voortgekomen uit Adam en Eva. Zij zijn het hoofd van het menselijk geslacht.
Daarom heeft hun zondeval ook gevolgen voor alle mensen. Ieder mens met uitzondering van MARIA, de Moeder van Jezus Christus, wordt in staat van zondigheid ontvangen in de moederschoot(Peccatum Originale ofwel Erfzonde). De mogelijkheid om deel
te krijgen aan Gods heerlijkheid is hun ontnomen.. Naast de natuurlijke dood, wachtte
hun de eeuwige geestelijke dood.
Uit liefde voor het menselijk geslacht heeft GOD het voor alle mensen van alle tijden
mogelijk gemaakt, weer zijn aangenomen kinderen te kunnen worden en na de dood
deel te kunnen krijgen aan zijn heerlijkheden. Dit geldt ook voor ons. Van die heerlijkheden is ons geopenbaard, dat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen
mensenhart is opgekomen, wat GOD bereid heeft voor hen die Hem liefhebben(1Kor.2,9)
Hoe heeft dit mogelijk gemaakt?
Gods Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen en als de Godmens Jezus
Christus voor alle mensen herstel mogelijk gemaakt van de oorspronkelijke eenheid tussen GOD en de mens en van de mens met de hulp die GOD hem geeft. Hij
bewerkt dit in die mensen, die in Hem geloven, zoals Hij Zich heeft geopenbaard
en dienovereenkomstig leven.
Als nadere uitleg hierop het volgende:
In onze tijd wordt alom beweerd, dat we allen dezelfde god aanbidden. Doch niets is
minder waar. De ware GOD is één GOD in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God de Zoon heeft door God de H.Geest uit de maagd MARIA de menselijke natuur aangenomen en als Godmens Jezus Christus onder ons gewoond. Hij is in
alles aan ons gelijk geworden behalve in de zonde. Hij heeft herstel van de verloren
eenheid met GOD en met elkaar weer mogelijk gemaakt. Hoewel dit een ondoordringbaar Mysterie is, weten we, dat dit een besluit was van de drie goddelijke Personen. Zij
zijn één in natuur, zodat ze alle drie even oneindig, even machtig, even rechtvaardig,
even barmhartig enz. en dus één GOD zijn.
God de Zoon heeft in zijn menselijke natuur als Jezus Christus door Zijn Lijden
en Kruisdood aan GOD de Vader voldoening gebracht voor de zonden van alle
mensen inclusief die van Adam en Eva. Tegenover de ongehoorzaamheid van de
oude Adam is Hij, de Nieuwe Adam, gehoorzaam geweest tot aan de dood, ja tot de
dood aan het Kruis(Fil.2,8)
Hierdoor kan ieder mens verlost worden van de staat van zondigheid, waarin hij in de
moederschoot ontvangen is. Hij wordt door het water van het Heilig Doopsel hiervan
bevrijd. Daardoor wordt de dopeling(e) weer in geestelijk opzicht een kind van GOD en
erfgenaam van de Hemel. Door Christus‘ Kruisdood kunnen wij bij GOD vergiffenis
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van onze zonden verkrijgen, wanneer wij hierover berouw hebben. Doch het blijft voor
ieder mens moeite kosten het goede te doen en het kwaad te laten. Ieder mens blijft onderworpen aan lijden en dood. Doch, zoals we zeggen, was dit van oorsprong niet zo.
Daarom zijn lijden en vooral de dood onnatuurlijk.
Op de derde dag na zijn gewelddadige dood is Jezus Christus verrezen ofwel uit den
dode opgestaan(Pasen). Hierdoor heeft Hij het voor alle mensen mogelijk gemaakt, dat
ook zij eens uit de dood tot Eeuwig Leven bij God kunnen verrijzen. Na veertig dagen is
Hij ten Hemel opgestegen(Hemelvaart). Hierdoor kunnen alle mensen met ziel en lichaam opgenomen worden in het koninkrijk der Hemelen. Daar mogen we de drie-een
GOD zien van aangezicht tot aangezicht en deel hebben aan Diens heerlijkheden, waarvan iedere menselijke voorstelling tekort schiet.
Doch dan moeten we leven overeenkomstig de voorschriften , die Jezus Christus ons
tijdens zijn aardse leven heeft gegeven. Deze komen tezamen in de volgende twee geboden: “Gij zult GOD liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf.”
Als gevolg van de zondeval van Adam en Eva zijn we te zwak om vanuit ons zelf aan
deze voorschriften gevolg te kunnen geven. Daartoe hebben we hulp ofwel genade nodig. Hiertoe is de H.GEEST met Pinksteren neergedaald. Hij is uitdeler van die Genade.
Jezus Christus heeft ze voor alle mensen verdiend tijdens Zijn aardse leven, vooral door
Zijn Kruisdood. Hij is een onuitputtelijke bron van alle Genaden. Ieder mens krijgt van
GOD voldoende genaden om na zijn/haar dood voor Eeuwig te Leven bij Hem in Diens
eeuwig en algemeen rijk van Waarheid en Leven, van Heiligheid en Genade, van rechtvaardigheid, liefde en vrede. GOD geeft ons deze vooral, wanneer wij in geloof deelhebben aan het OFFER dat Jezus heeft ingesteld op de avond vóór zijn Lijden en
Kruisdood ofwel aan het Heilig Misoffer.
Op die avond vierde Jezus met zijn leerlingen het joodse paasfeest ter herinnering aan
de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij van Egypte, ongeveer 1250 vóór Christus. Nu is die bevrijding een voorafbeelding van de Verlossing door Jezus Christus uit
de slavernij van satan, waartoe alle mensen door de zondeval van Adam en Eva vervallen zijn . De Israëlieten waren toen bevrijd door het bloed van het Lam, dat bij die gelegenheid geslacht was. Dat bloed had hen behoed voor de dood van de eerstgeborenen.
Omdat dit niet het geval was bij de Egyptenaren, lieten dezen de Israëlieten vertrekken.
Zo heeft het Bloed van Jezus bevrijding mogelijk gemaakt uit de slavernij van satan.
Hierdoor is Jezus Christus het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt(Joh.1,29)
Na de viering van het Joodse Paasfeest, nam Jezus ongedesemd brood en wijn. Hiervan
had Hij in een gebed gezegd, dat ze door GOD geschapen zijn. Dat brood en die wijn
waren ook tekenen van Zijn Lichaam en Zijn Bloed. Ze waren overgebleven van de
nnuttiging van het oude paaslam, dat een voorafbeelding is van Hem als het Lam Gods.
Vervolgens nam Hij dat brood en sprak tot zij n leerlingen:
“Neemt en eet hiervan, dit is Mijn Lichaam”(Mt.26,26)
Ook nam Hij de Kelk met die wijn, gaf die aan zijn leerlingen, zeggende:
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“Neemt en drinkt allen hieruit, want dit is de Kelk van Mijn Bloed, van het Nieuwe en
Eeuwige Verbond, dat voor u en voor velen vergoten zal worden tot vergiffenis der zonden”.
Op hetzelfde moment dat Jezus deze woorden uitsprak, waren het brood en de wijn respectievelijk geen teken meer van zijn Lichaam en van zijn Bloed. Ze hadden nog wel de
vorm en de smaak van brood en wijn, doch ze waren zijn Lichaam en Bloed. Met deze
woorden heeft Jezus het Heilig Misoffer ingesteld. Tevens gaf Hij zijn leerlingen opdracht oom datgene te doen wat Hij gedaan heeft. Hij deed dit met de woorden:
“Zo dikwijls gij dit doet, zult gij het doen ter gedachtenis aan Mij”.Hiermee heeft Jezus
het priesterschap ingesteld. Het is dus de belangrijkste taak van de priester om het Heilig Misoffer op te dragen.
Jezus heeft op het kruis op bloedige wijze het OFFER van Zijn leven gebracht. Zijn
Bloed heeft daar daadwerkelijk ter vergiffenis van onze zonden gevloeid.. In het Heilig
Misoffer hernieuwt Hij door middel van de priester hetzelfde Kruisoffer op onbloedige
wijze. Hij doet dit immers onder gedaante van brood en wijn.. Het kruisoffer en het Heilig Misoffer zijn één en hetzelfde OFFER. Alleen de wijze van offeren is verschillend:
bloedig en onbloedig.
Omdat Jezus Zijn Kruisoffer op een offerhoogte, namelijk de Calvarieberg heeft gebracht, draagt de priester als een “andere Christus” het Heilig Misoffer niet aan een tafel, maar ook op een hoogte op, namelijk op een altaar. Volgens de overlevering is Jezus bij de bestijging van de Calvarieberg drie keer onder de last van het kruis gevallen.
Daarom kent het Altaar drie treden: één voor iedere val. Jezus Christus heeft aan het
Kruis het OFFER van zijn leven gebracht om GOD voldoening te brengen voor onze
zonden en ons zo weer met Hem te verenigen. Hierdoor is Hij middelaar tussen GOD en
de mensen geworden. Daarom staat de Priester als een “andere Christus” niet met het
gezicht naar de mensen gekeerd, maar naar het Kruis, dat op het altaar is geplaatst, en
daarmee naar GOD.
De TAAL, waarin het H.MISOFFER wordt opgedragen is het LATIJN. Deze taal is een
dode taal. Dit betekent, dat de woorden nooit meer een andere betekenis kunnen krijgen
dan ze hebben. Zo betekent het Latijnse “virgo”, “maagd” en niet “jong meisje”. MARIA was maagd(virgo) toen zij door middel van de Heilige Geest de Zoon van GOD in
haar schoot ontving om Hem zijn menselijke natuur te geven. Zij bleef maagd(virgo)
toen zij Hem op wonderbaarlijke wijze als de Godmens Jezus Christus baarde(Kerstmis)
en daarna is zij maagd gebleven. Dat is heel wat anders dan “jong meisje”. Doordat het
Latijn een dode taal is, kan ook de betekenis van de teksten van de H.MIS niet veranderd worden., zodat er geen valse leerstellingen kunnen worden verkondigd. Bovendien
wordt dan overal ter wereld hetzelfde Heilig MISOFFER opgedragen en kan ieder gelovige in welk land hij of zij dan ook is, in zijn of haar kerkboek de H.MIS bijwonen. En
de gebeden en
gezangen meezingen met de andere gelovigen.
Ook heeft Jezus Christus tijdens Zijn aardse leven gezegd: “Wie mijn vlees eet en Mijn
Bloed drinkt, hij blijft in Mij en Ik in hem”.(Joh.6,56). Tijdens de H.Mis ontvangen de
gelovigen bij de Communie Jezus Christus onder de gedaante van brood. Brood kun je
met de hand nemen. Maar omdat we geen brood maar onze Verlosser, de Godmens Jezus Christus, onder de gedaante van brood ontvangen, ontvangen de gelovigen de
H.Hostie niet in hun hand om deze zelf te nuttigen: zij ontvangen het Lichaam van
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Christus in aanbidding ofwel knielend en op de tong om Het zonder kauwen door te
slikken.
Gezien de grote betekenis van het H.Misoffer is het vanzelfsprekend, dan men alleen
dan Jezus Christus onder de gedaante van brood ontvangt, wanneer mens in datgene
gelooft wat boven kort is uiteengezet, gedoopt is en bereid is om zijn of haar leven hierop af te stellen. Dit laatste doen we onder andere door zoveel mogelijk op de zondagen
aan dit H.Misoffer deel te nemen. Vooral hierdoor beoefent mens in onze tijd de liefde
tot GOD: een tijd, waarin het Misoffer vervangen is door een tafel met een eucharistieviering, waarin het brood en de wijn niet het Lichaam en Bloed van Jezus Christus veranderen, maar brood en wijn blijven.2)
Gezien het bovenstaande is het vanzelfsprekend, dat men – indien mogelijk – tijdens de
H.Mis uit eerbied knielt. De Godmens Jezus Christus is immers in het Tabernakel op het
Altaar onder de gedaante van brood aanwezig en hernieuwt zijn Kruisoffer op onbloedige wijze.
Aan het H.Misoffer zoals dat door Jezus aan de vooravond van Zijn Lijden en Kruisdood is ingesteld, zijn onder invloed van de werking van de H.Geest in de loop der
eeuwen de nodige teksten en handeling toegevoegd. Ze dienen als nadere toelichting
Op het wezenlijke van dat Offer: de onbloedige hernieuwing van het Kruisoffer van
Jezus Christus. Nu is het H.Misoffer het belangrijkste van de zeven sacramenten, die
door Jezus Christus zijn ingesteld.3) De Sacramenten maken deel uit van:
De Liturgie
Met ‘liturgie’ bedoelen we niet die vorm van eredienst, die de mens privé aan God
brengt – hoe belangrijk deze ook is – maar de openbare verering van God. Het woord
“liturgie”komt van het Griekse “leitourgia”. Hier zitten de woorden “leitos” wat openbaar en “ergon”wat handeling, functie betekent.
“Leitourgia”betekende in Athene een openbare dienst zowel in burgerlijk als in godsdienstig opzicht. Deze term wijst dus op een werk van algemeen belang, met een officiële inslag en heilzaam voor allen4).
In de magistrale encycliek over de liturgie “Mediator Dei et hominum”(MD), ofwel
“Middelaar tussen God en de mensen” uit 1947 heeft PiusXII5) in dit officieel schrijven
2

Het misformulier, zoals dat in de loop der eeuwen onder bijstand van de H.Geest is ontstaan, is door
PaulusVI in 1969 zodanig gewijzigd, dat er sprake is van een “novus ordo missae”(N.O.M., ofwel van
een nieuwe misorde c.q. eucharistieviering. Bovendien zijn sindsdien als afleidingen van die dienst tal
van andere misformulieren ontstaan. In al die vieringen is het altaar vervangen door een tafel, heeft het
Latijn plaats gemaakt voor de volkstaal en ontvangt met de hostie bij de communie staande en met de
hand. Ook knielen de aanwezigen tijdens die diensten niet, maar blijven ze zitten. Dit alles gebeurt terecht: immers brood en wijn horen op een tafel. Men spreekt daar geen gewijde taal , maar de volkstaal.
Brood neemt men met de hand en aan een tafel zit men.
3
De overige sacramenten zijn het:Doopsel, Vormsel, de Biecht, het H.Oliesel, het Priesterschap en het
Huwelijk. Door het Doopsel wordt de dopeling€ kind van God ofwel lid van de door Christus gestichte
Kerk.Door het Vormsel wordt de gelovige versterkt met de H.Geest, door de Biecht kunnen bedreven
zonden worden vergeven en door het H.Oliesel wordt de zieke mens gesterkt in de doodstrijd.
4
J. van der Ploeg “Katholiek Maandblad”, 1 e jrg.nr.5, 1989,bl.129.Uitgave van de ‘Stichting voor Kerk en
Geloof.
5
Deze paus wordt volkomen ten onrechte ervan beschuldigd, dat hij de belangen van de Joden tijdens de
tweede wereldoorlog(1939-1945)te weinig heeft behartigd. Dr.Hans Janssen weerlegt deze aantijgingen in
zijn boek “PiusXII, chronologie van een onophoudelijk verzet”2003,isbn 90 4350736 9.
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uitdrukkelijk gewaarschuwd voor zaken, die naderhand ter vernietiging van de
goddelijke eredienst zijn ingevoerd6). In deze rondbrief geeft deze “pastor angelicus”,
ofwel engelachtige herder de volgende definitie van liturgie:
“De heilige liturgie vormt…de openbare eredienst, die onze Verlosser –
Jezus Christus – het Hoofd van de Kerk aan de hemelse Vader brengt en
die de gemeenschap der gelovigen haar Stichter en door Hem aan de eeuwige Vader brengt. Kort en helder: de Liturgie is de vlekkeloze openbare
eredienst van het Mystieke Lichaam van Christus en zijn ledematen7).Ware liturgie is dus een :
Goddelijke zaak
Omdat liturgie een openbare eredienst aan God is, kan alleen God bepalen, hoe Hij aanbeden en vereerd wil worden. We zien dan ook at God in het Oude Verbond aan het
volk van Israël de voorschriften en de regels hieromtrent geeft. Zie hiervoor het Boek
Leviticus met zijn offerwetten, met de instellingen van het priesterschap, de viering van
de Grote Verzoendag en de wetten over de heiliging van het godsdienstig leven8) De
voorschriften met betrekking tot de openbare eredienst in het Oude Verbond vinden we
in de boeken Numeri en Deuteronomium.. Dat wil niet zeggen dat God al deze wetten
letterlijk heeft gedicteerd. Zij zijn geïnspireerd door de H.Geest en als zodanig rechtstreeks van God afkomstig. Ze zijn de weerslag van het grote gebod: “Bemin Jahweh,
uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht”(Dt.6,5) 9) Deze wetten zijn weerslag van een eeuwenlange ontwikkeling van recht en wet onder bijstand
van de H.Geest.
Doch hoe prachtig de oudtestamentische eredienst ook was; hoe schitterend zij ook straalde wanneer zij door een godvruchtige hogepriester als
bijvoorbeeld Simon II(218-194) werd gebracht(Eccl.50,2021); zij was
slechts een afstraling van en voorbereiding op de eredienst, die de Zoon
van God als Jezus Christus in zijn functie van de Hogepriester van het
Nieuwe Verbond aan God zal brengen. Pius XII zegt hierover met verwijzing naar de brief aan de Hebreeën: “Welnu, de eredienst van het Oude
Verbond was niets anders dan een zekere afschaduwing(Hebr.10,11) van
die welke de Hogepriester van het Nieuwe Verbond aan de Hemelse Vader
zou brengen.”10) De <eredienst>is van de Hemel tot ons gekomen in Christus. Hij heeft ze niet ontleend aan de hemelse kringen als de engelenkoren,
maar ze meegebracht uit de schoot van de Vader, waaruit Hij van alle
eeuwigheid tot eeuwigheid voortkomt
De oudtestamentische eredienst is in en door Jezus Christus voltooid door zijn bloedig
kruisoffer als het nieuwe Paasoffer.. Paus PiusXII zegt het in zijn encycliek over de liturgie aldus: In het Laatste Avondmaal viert Hij met plechtige ritus en toebereiding het
.
6

Hiertoe behoren vooral: de vervanging van het altaar door een tafel, de invoering van de handcommunie en de afschaffing van het Latijn in de H.Mis, de dode taal, die voorkwam, dat de inhoud werd veranderd en ook de taal, waardoor iedereen, waar ook ter wereld, aan het Heilige .Misoffer kon deelnemen
7
MD uit de serie “Ecclesia Docens”. We zien dan ook, dat God in het Oude Verbond zijn voorschriften
geeft m.b.t. de liturgie van de offerdienst.
8
Zie hiervoor respectievelijk uit het bijbel boek Leviticus: Lev.1,7;Lev.8; Lev.16 en lev.21,26
9
zie voor de betekenis van de overige afkortingen de H.Schrift; bij voorkeur de Petrus Canisius uitgave.
10
De Encycliek “Mediator Dei et Hominum” 17.
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nieuwe Paasoffer en voorziet Hij in de voortzetting daarvan door de goddelijke instelling
van de Eucharistie.
De Liturgie is bij uitstek het middel om de gelovigen te “onderrichten” in het goddelijke.
Paus PiusX(1903-1914)zegt in zijn voorwoord van zijn catechismus hierover:
“De ceremonieën, de woorden, de gezangen, in één woord, heel die uiterlijke praal van de liturgische feesten” is zo goed geordend en aan de
verschillende omstandigheden aangepast, dat zij de geheimen en de
waarheden, of dat wat gevierd wordt, diep doet doordringen in de ziel”.
Paus PiusXI(1922-1939) zegt over de samenhang tussen geloof en liturgie:11)
“Want, om de gelovigen van de geloofswaarheden te doordringen en het
daardoor tot de innerlijke levensvreugde op te wekken, heeft het jaarlijks
vieren van de heilige mysteriën een grotere uitwerking dan bijv. een encycliek, hoe belangrijk ook, dat uitgaat van het kerkelijke leergezag. Zulke
leerstukken bereiken in de regel slechts een minderheid van onderlegden,
maar bovengenoemde plechtigheden ontroeren en beleren alle gelovigen. De
eerste ofwel de kerkelijke leerstukken, richten zich vooral tot het verstand,
de andere – de liturgische plechtigheden – maken een heilzame indruk op
het gemoed, en dus op de hele mens. Want, omdat de mens uit ziel en lichaam bestaat, heeft hij er ongetwijfeld behoefte aan door uitwendige plechtigheden op feestdagen ontroerd en diep getroffen te worden. En dan zal de
schoonheid en de verscheidenheid van alle heilige handelingen, de hemelse
leer dieper in hem doordringen en als ze – die leer – in hem in vlees en bloed
is overgegaan, zal hij ze, ofwel die leer, dienstbaar maken aan zijn vooruitgang in het geestelijke leven.12)
De liturgie is ook bij uitstek het middel ter “heiliging”van de gelovigen.
PiusXII zegt hierover:
“Door de liturgie verspreiden zich ook de schatten van het <Depositum Gratiae>, ofwel
van de schatkamer van genade, “de Heiligmakende Genade, de deugden, de gaven; de
macht om te dopen; de macht H.Geest mee te delen(vormsel); de macht om zonden te
vergeven in de biecht; de macht om priesters te wijden. In het hart van de ”.liturgie voltrekt zich de viering van de Eucharistie, Offer en maaltijd. In de Liturgie worden de sacramenten toegediend.13)
Van de zeven sacramenten die Jezus heeft ingesteld is het Heilig Misoffer de voornaamste. Alle overige sacramenten ontlenen hun genadewerking aan deze onbloedige hernieuwing van het Kruisoffer van Jezus christus. Vandaar dat deze brochure aan dit offer is
gewijd.
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Mediator Dei et Hominum 18
In zijn Encycliek “Quas Primas”(QP)nr.36, van 11 december 1925 over het Koningschap van
Christus.
13
In zijn toespraak tot het liturgisch congres, dat in 1956 te Assisië in Italië gehouden werd.
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Hoofdstuk 1

Het Heilig Misoffer
(Sanctum Sacrificium Missae)

De klassieke Romeinse Ritus is een goddelijk kunstwerk en behoort tot de hoogste
godsdienstige en culturele uitingen van de mens. Niets verhevener is er op aarde bedacht om eerbied voor Gods werken tot uitdrukking te brengen. De “Missa Tridentina”,
ofwel de <Heilige Liturgie van PiusV>, is een kostbaar erfgoed van de Europese
cultuur. Zij gaat in haar wezenlijke onderdelen terug tot de begintijd van het katholicisme. Paus Gregorius de Grote (590-604)heeft over het H.Misoffer het volgende gezegd:
”Welke gelovige kan eraan twijfelen, dat op het uur van het Offer de hemel
zich op het woord van de priester opent, dat bij ieder Mysterie de koren
der engelen aanwezig zijn, dat boven en beneden zich verenigen, dat het
aardse zich met het hemelse verbindt en het zichtbare en onzichtbare één
worden”.14)
In het Oude Testament sloot God aan de Sinaï een verbond van liefde en trouw met zijn
uitverkoren volk. Dat huwelijksverbond werd met Offers bezegeld. De priesterstand van
Aaron was belast met deze dagelijkse offerdienst. Het <Sanctum Sacrificium Missae> is
het Offer van het Nieuwe en Altijddurende Verbond. Ook hier is sprake van een huwelijk tussen Christus, de Bruidegom en zijn bruid de Kerk.
1. Het H.Misoffer en het Sacrificium Crucis(Kruisoffer):
Niets ter wereld is groter dan “Jezus Christus” en in Jezus Christus is niets groter dan Zijn
Offer. Alles in Christus’ kruisdood loopt naar de voltooiing van alles, wat nog komen
gaat. Op het Kruis brengt Christus, de Algemene Hogepriester (Catholicus Patris Sacerdos), de nieuwe Adam, aan het hoofd van heel zijn nakomelingenschap aan God de Vader
de hulde van zijn aanbidding in het hoogheilige Offer, waardoor hij het mensdom heeft
verlost.
.

Dit is de opdracht die heel zijn priesterlijk leven beheerst, “zijn uur” zoals Hij het
noemde, dat zolang uitbleef en waar Hij naar uit zag.
De Calvarieberg is waarlijk het toppunt waar de twee lijnen van de Heilsgeschiedenis
samenkomen. Alle andere offers ontlenen hun waarden aan dit ene hoogheilige Offer
van Christus Kruisdood. Dat geldt voor de offers van het Oude Verbond, omdat zij een
voorafbeelding zijn van Christus’ kruisoffer en die van het Nieuwe Verbond, omdat zij
het op onbloedige wijze hernieuwen en tegenwoordig stellen. “Ave Crux, Spes unica”
(“Gegroet o Kruis, onze enige hoop”). Geen eredienst is God welgevallig, tenzij ”door
Christus, met Christus en in Christus”.
“In Christus zijn wij uitverkoren, voorbestemd naar het be-sluit
van Hem, die alles uitwerkt, gelijk zijn Wil het beslist, opdat wij tot
Lof van Gods glorie hem zouden dienen” (Eph.1,11).
De verheerlijking van de majesteit van de goddelijke Drieëenheid, Vader, Zoon en
H.Geest, in vereniging met de Opperpriester in het opdragen van zijn Offer: ziedaar de
eerste Christelijke plicht en daaruit volgende het recht om ons – door deelname aan de
14

Dialogen 4,58
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onbloedige hernieuwing van dat kruisoffer c.q. het H.Misoffer - aan te sluiten aan
die hulde van Jezus Christus.
Vandaar het zo inning verband tussen het Sacrificium Crucis(Kruisoffer)en het Heilig
Misoffer. Zonder het “Sacrificium Crucis” bestaat er geen H.Misoffer. Het Concilie van
Trente vat dit kort samen:
“En daar in dit goddelijke Sacrificium, dat in de Mis voltrokken wordt, diezelfde
Christus besloten wordt en op onbloedige wijze wordt geslachtofferd, die zichzelf
éénmaal op bloedige wijze op het Altaar van het Kruis opdroeg, leert de heilige Kerkvergadering, dat dit Sacrificium waarlijk een <Zoenoffer> is”.
2. H.Mis als zoenoffer:
Keer op keer leggen de teksten en de zegeningen en gebaren tijdens het H.Misoffer er
getuigenis van af, dat het H.Misoffer naast Lof- Dank- en Smeekoffer en vooral een
“Zoenoffer”is voor de zonden van de gehele mensheid.
a. Bij de aanvang van de H.Mis in het Confiteor:
De priester staat aan de voet van het altaar. Hij acht zich niet waardig het Altaar des
Heren op te gaan “Introibo ad altare Dei” zonder een voorafgaande rouwmoedige loutering:
Ook de aanwezige gelovigen zullen zich reinigen alvorens het hoogheilig Sacrificium
van de Mis mee op te dragen. Zondaars zijn wij allen en ontelbaar - zegt het gebed van
het offertorium – zijn onze “zonden en beledigingen en nalatigheden”.Vandaar
de“schuldbelijdenis”(confiteor). Gezamenlijk gelouterd en gesterkt door wederkerig
gebed, zullen priester en gelovigen nu op waardige wijze verder gaan met het
H.Misoffer.
b. Deze “Louteringsweg” van de H.Kerk loopt door het hele H.Misoffer heen:
Voortdurend komen over haar lippen berouwvolle verzuchtingen tot Gods barmhartigheid, rouwmoedige belijdenissen van onze schuld, ootmoedige bekentenissen van onze
onwaardigheid, deemoedige smeekgebeden om vergiffenis, louterende opwellingen van
berouw, eerherstellende ontboezemingen van boetende liefde.
1.Met aandrang, tot negenmaal toe, smeekt het “Kyrie eleison” Gods erbarming af over
onze ellenden.
2.Verder te midden van het jubelgezang van het “Gloria” klinkt plotseling het smekende: “qui tollis peccata mundi”, Gij, die de zonde der wereld wegneemt”. “miserere nobis”. ontferm U over ons.
3.Vóór het Evangelie bidt de priester het: <Munda cor meum>:
“Reinig mijn hart en mijn lippen, almachtige God, die de
lippen van de profeet Isaias met een gloeiende kool hebt
gezuiverd; gewaardig mij door uw genade zo te reinigen,
dat ik uw Heilig Evangelie op waardige wijze mag verkondigen”. Door Christus onze Heer”. Amen!
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4.In het “Credo” legt heel de geloofsgemeenschap getuigenis af van haar zondigheid met
de woorden:
“ Ik belijdt één doopsel tot vergiffenis van de zonden”.
5. Vooral in de gebeden bij het “Offertorium” wordt de
rouwmoedige schuldbelijdenis van de priester steeds onroerender:
“Aanvaard heilige Vader Almachtige eeuwige God deze onbevlekte Offerande die ik uw onwaardige dienaar opdraag aan U mijn levende en ware
God voor mijn ontelbare zonden, en nalatigheden en beledigingen, en voor
alle aanwezigen en tevens voor alle christen gelovigen, levenden en overledenen, opdat ze mij en hun tot heil strekke ten eeuwigen leven.
Amen!
6. en verder: “Mogen wij in nederigheid van geest en vermorzeling des harten door u
aangenomen worden en moge ons offer.. heden voor uw zo voltrokken, dat het U behaagt, Heer God.
7. Kort voor de Consecratie, met de handen uitgestrekt over de kelk en hostie, denkt de
priester nog een korte tijd aan het eeuwig onheil, dat met de zonde verbonden is en
vraagt:” ab aeterna damnatione eripi”..ons door deze offerande: “aan de eeuwige verdoemenis te onttrekken” en onder het getal van de uitverkorenen op te nemen.
8. Juist bij de consecratie van de <wijn> komt tot uiting, dat het H.Misoffer een zoenoffer is voor onze zonden. De priester zegt immers in naam van Jezus Christus:
“Want dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuwe en eeuwige verbond(Geheim
van het Geloof)dat voor u en voor velen vergoten zal worden< tot vergiffenis van
de zonden>.
9. Voor het einde van de Canon ofwel de gebedencyclus rond de consecratie, klopt de
priester berouwvol op de borst en zeg in het gebed: “Nobis quoque peccatoribus”
“Gewaardig U en ook aan ons, uw zondige dienaren, die op de overvloed
van uw barmhartigheid vertrouwen, enig deel en gemeenschap te geven met
Uw heilige Apostelen en Martelaren…gelief ons tot hun gezelschap toe te laten, geen acht slaande op onze verdiensten (sed veniae, quaesumus, largitor
admitte) maar ons vergiffenis schenken de”.
10. en verder luidt in het “Pater noster” de bede”:
”en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”..
11. Bij het breken van het H.Hostie bidt de priester:
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“Verlos ons Heer, wij smeken U, van alle, kwaad verleden, tegenwoordig
en toekomstig, opdat wij door uw barmhartigheid geholpen altijd vrij van
zonden en tegen alle onrust beveiligd mogen zijn”.
12. bij het Agnus Dei herhaalt hij tot driemaal toe al kloppende op de borst
“Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld”
13. In de gebeden vóór de H.Communie, bidt de priester voorovergebogen over de Heilige Hostie, steeds met meer aandrang om de uiterste zielereiniging.:
“Heer,Jezus Christus...sla geen acht op mijn zonden
maar op geloof van uw Kerk”
(1stegebed)
en verder:
“Heer Jezus Christus, laat de nuttiging van uw Lichaam, dat ik
uw onwaardige dienaar ga ontvangen, mij niet tot vonnis, niet tot
veroordeling strekken, maar dat zij mij door uw goedheid helpen
tot bescherming van ziel en lichaam
(3degebed)
14. En reeds met de H. Hostie in de hand om Christus’ goddelijke Lichaam te nuttigen,
belijdt de priester driemaal toe met deze woorden van de honderdman de belijdenis van
zijn onwaardigheid:
“Domine non sum dignus
ut intres sub tectum meum
sed tantum dic verbo
et sanabitur anima mea

Heer ik ben niet waardig,
dat u komt onder mijn dak:
maar spreek slechts een woord,
en mijn ziel zal gezond worden”.

15.Tot na de H.Communie vervolgt hem de herinnering aan zijn schulden:
“Laat Heer uw Lichaam dat ik genuttigd en uw bloed dat ik
gedronken heb, aan mijn binnenste kleven; en geef dat er
geen vlek van zonde overblijft in mij, die met deze zuivere
en heilige Sacramenten gevoed ben”.
16. En zelfs in het laatste gebed vooráfgaand aan de zegening: “Placeat tibi, sancta Trinitas…
“Geef dat het Offer, dat ik onwaardige voor de ogen van uw Majesteit heb opgedragen, U welgevallig zij aan mij en allen, voor wie ik
het heb opgedragen, door uw barmhartigheid tot verzoening strekke”. Door Christus onze Heer!”

Tot zover de gelovige houding, passend tijdens het bijwonen van een H.Mis. De verheven schoonheid van teksten en gebeden hebben een louterende uitwerking op de ziel,
die gereinigd wordt en gezond gemaakt.
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“De aarde kan eerder zonder de zon
dan de mensheid zonder het H.Misoffer”16.)
en de waarheid van dit woord is nog nooit zo duidelijk gebleken als in onze dagen. Omdat de H.Mis een zoenoffer is wordt het opgedragen aan een:
3. Het Altaar:
Wezenlijk en noodzakelijk voor het celebreren van het H.Misoffer is het altaar.
Niet het Altaar bestaat voor de kerk,
maar de kerk staat in dienst van het Altaar.
De heilige Johannes Maria Vianney(1787-1859), pastoor van Ars en patroon van de
parochieherders, heeft hiervan bij uitstek getuigenis afgelegd.
“Toen hij te Ars aankwam – aldus zijn geschiedschrijvers – vond hij de kerk
in erbarmelijke staat. Zijn priesterhart was hierdoor gegriefd. Zelf wilde hij
wel arm leven; doch voor de Heer wenste hij Koninklijke praal. Om de kerk
te versieren ging eerst en vooral zijn aandacht uit naar het voornaamste: het
Altaar, het middelpunt en reden van bestaan van het heiligdom. Op eigen
kosten liet hij een splinternieuw altaar bouwen en hielp met eigen handen de
werklieden in de werkplaatsen. Gedurende lange maanden schilderde hij eigenhandig de lijsten en panelen van het houtwerk. Te Lyon bezocht hij de
ateliers van de borduursters en kocht er de rijkste waren”.
Voordat de bisschop overgaat tot de plechtige wijding van een kerk en het leggen van de
eerste steen, moet al bepaald zijn, waar het <Altaar> komt te staan. Dit wordt aangegeven door een houten Kruis. Ieder Altaar bevat een steen, met de relieken van heiligen of
martelaars. Dit als teken, dat het Altaar een andere Calvarieberg is. Het is de plaats,
waar ook Christus slachtoffer is. In dit verband het volgende: Toen het volk van Milaan
aan de H.Ambrosius(ca.340-397) een geconsacreerde kerk vroeg, plaatste de heilige
onder het Altaar van zijn Ambrosiaanse basiliek de lichamen van de heilige martelaren
Gervasius en Protasius. En in een brief aan zijn zuster Marcelina legde hij haar de symbolische betekenis daarvan uit: <Wel mogen die zegevierende slachtoffers rusten op de
plaats waar ook Christus slachtoffer is. Maar terwijl Hij, die voor allen geleden heeft op
het Altaar rust, liggen zij, die door zijn lijden verlost zijn, er onder. Ik zelf had daar begraven willen worden: want het is passend dat de bisschop rust op de plaats, waar hij
gewoon was, het offer op te dragen. Maar gaarne sta ik de rechterzijde af aan de heilige
martelaren. Daar hebben zij recht op>. Het Altaar stelt dus tegelijkertijd de Verlosser en
de verlosten voor.”17) Aan de overblijfselen van de martelaren, mogen de relieken van
andere heiligen zoals belijders of maagden worden toegevoegd. Wanneer een rondtrekkende priester of missionaris het H.Misoffer op een plaats wil opdragen, waar geen vast
altaar is, dan heeft hij een altaarsteen nodig. Hieruit blijkt, dat het Altaar niet een onderdeel is van de versiering van de kerk, doch omgekeerd dat de kerk dient als bouwkundi16

Padre Pio.
St.Ambrosius; Epist.XXII.lae class.P.LXVI,1023 Ontleend aan “De Liturgie van de Mis, haar
oorsprong en geschiedenis” van Jean de Puniet, 1939, bl.139
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ge tooi of sier, dat het altaar omlijst en omsluit. Niet het altaar dient de kerk, maar de
kerk is er voor het altaar. Verheven afgesloten en rijk versierd, is het altaar het liturgische middelpunt van de Kerk. Iedere morgen gaat de priester op tot het altaar van God
en begint de H.Mis: “Ik zal opgaan tot het altaar van God” Iedere morgen gaat de
priester op “tot het altaar van God” en begint de H.Mis met als middelaar tussen God en
de gelovigen celebreert de priester het heilige Misoffer. Eerst belijdt de priester, en dan
de gelovigen met hem rouwmoedig hun zonden/schulden. Dan verheerlijkt hij God in
den Hoge “Gloria in excelsis Deo” en wenst hij de vrede aan de mensen van goede wil
“et in terra pax hominibus bonae voluntatis”. Aan het Altaar vraagt hij voor hen de
aangepaste genaden, die de Kerk elke dag afsmeekt in haar oratie. Vervolgens verkondigt hij het Woord van Christus vanuit de heilige Schrift, lezingen uit Oude en Nieuwe
Testament en zet hij die door middel van prediking uiteen. Aan het altaar klinkt het
“Credo” als het antwoord van de gelovige gemeenschap op het verkondigde Woord
Gods. Hier “offert” de priester op de pateen het Brood en de kelk met wijn: “Aanvaard
heilige Vader, almachtige eeuwige God dit “Onbevlekte Offer”.
Aan het altaar zingt hij - in de vorm van de prefatie - het plechtig Eucharistisch Hooggebed, waarna het “Sanctus” der Engelenscharen weergalmt. Daar spreekt hij de gewijde woorden van de Consecratie en ziet hij in geloof hetzelfde Lam Gods dat eertijds op
het Altaar van het Kruis voor de verlossing van de wereld op bloedige wijze werd opgedragen, dat zelfde Lam, nu zegevierend en glorievol op het hoogverheven altaar van de
hemel ter ruste gelegd vóór het aanschijn van de hoogheilige Drieëenheid. Op het altaar staat:

4. Het altaarkruis:
Overbekend is het Crucifix (kruisbeeld) dat temidden van de kaarsen staat op het altaar.
De eerste en voornaamste versiering van het altaar is het kruis. Het H.Misoffer is immer
de onbloedige hernieuwing van het Kruisoffer. Daarom is voor het celebreren van de
H.Mis is het kruis op het altaar een vereiste. In een plechtige Hoogmis wordt het Altaarkruis bewierookt.
- Het kruis staat op het ornaat van de gewaden (kazuifel).
- Het kruis staat op het gewijde vaatwerk.
- Het kruis is in de misteksten en de liturgische gebaren.
Minstens drie en dertig keer - één keer voor elk jaar dat Christus op arde verbleef maakt de celebrant een zegenend gebaar over de offergaven. Onophoudelijk komt het
kruisteken voor in liturgische handelingen, vanaf het kruisteken aan de voet van het
altaar voorafgaand aan het: “Introibo ad Altare Dei”. Men ziet hoezeer de heilige Kerk
onze aandacht vestigt op en ons in verbinding brengt met het H.Kruisoffer.
In een vermaarde preek op Goede Vrijdag sprak de H.Johannes Chrisostomus (+407):
“Op deze dag vieren wij hoogtij, geliefde broeders, want op deze dag werd onze
Meester genageld op het Kruis. Is het niet zonderling, dat wij feest vieren, om zulk
een voorval te herdenken?...Eertijds ja, was het kruis tot straf en schande gedoemd, heden is het een bron van eer en glorie. Ja, het Kruis – van Christus – is
een bron van glorie: Luistert naar deze woorden van Christus: <Vader, verheerlijk
Mij met de glorie die ik bij U bezat vóór de schepping van de wereld.>(Joh.17,5).
Christus zinspeelde op zijn kruis.
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Zijn Kruis is het beginsel van onze zaligheid: Aan zijn kruis danken wij ontelbare
goederen. Dank zij zijn kruis worden wij, die eertijds – als gevolg van de zondeval
van onze voorouders Adam en Eva – in schande verworpen waren, thans als kinderen Gods aanvaard. Dank zij Zijn Kruis zijn we geen speelbal van de dwaling,
docht kennen wij de Waarheid. Dankzij zijn kruis kennen wij, die voorheen hout
en stenen aanbaden, nu de Maker van alle dingen. Dank zij zijn Kruis werden wij
uit de slavernij van de zonden tot de vrijheid van de rechtvaardigen verheven.
Dank zij zijn kruis is de wereld een hemel geworden. Zijn kruis heeft ons van de
leugen bevrijd en tot de waarheid geleid. Zijn kruis heeft de mensen met God verzoend. Zijn kruis heeft ons uit de afgrond van de ongerechtigheid getrokken om
ons tot de bergtoppen van de deugd op te voeren. Zijn kruis heeft de dwaalleer
verdreven, die de duivels verspreiden, en ons aan hun bedrieglijke leer ontrukt.
Dank zij zijn kruis heerst het maagdom op aarde. Zijn kruis heeft het licht gebracht te midden van de duisternissen, waarin wij gedompeld zaten. Zijn kruis
heeft ons in de gevangenschap de vrijheid teruggebracht…”18)
Op het altaar levert het Lam Gods zijn verheerlijkte Lichaam en Bloed onder de eucharistische gedaante van Brood en Wijn, opdat wij zijn priesters en zijn heilig volk, - “nos
servi tui, sed et plebs tua sancta”- ons bij zijn offerdaad aansluiten en het in zijn kracht
heropdragen (“offerimus”)als Brood van eeuwig Leven, als onze Kelk van het eeuwig
heil, als ons rein, heilig en vlekkeloos Slachtoffer, als ons heilig Lam Gods.
Aan dit Altaar, tijdens de Heilige Communie, breekt de priester het H.Eucharistische
Brood en reikt Het uit aan de gelovigen, die Het in diep geloof en eerbied ontvangen,
geknield en op de tong. Vroeger waren er drie altaren, die ons dierbaar waren:
1. het pauselijke altaar van de opperherder van de Kerk van Christus in de aartsbasiliek van Lateranen te Rome.
2. het kathedrale altaar van de bisschop en
3. het parochiële altaar van de parochiekerk van de pastoor.
Thans geldt dit nog alleen voor het altaar, dat we in onze eigen Miscentra hebben opgericht.
Hoofdstuk 2 :

Beschouwingen over
de onderdelen van de H.Mis.

Het H.Misoffer bestaat uit twee zeer verschillende gedeelten:
a. Een gedeelte, dat hoofdzakelijk het kenmerk draagt van een onderricht, afgewisseld
met gezangen: namelijk van het Introïtus ofwel intredelied, tot aan het einde van het
Credo. Dit is het deel van de H.Mis – ook voormis genoemd – met haar gebeden en afwisselende lezingen is geheel en al afkomstig uit de joodse eredienst, zoals deze in de
synagogen gevierd werd en dient als voorbereiding op:
b. Het gedeelte, dat alle kenmerken van een offer heeft en geheel en al datgene bevat,
wat Jezus Christus in de Zaal van het Laatste Avondmaal heeft voorgedaan.
18

De werken van de H.Johannes Chrisostomos. Vertaling Bareille.!1V,bl.26-28
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Aan het
geheel van het H.Misoffer gaat een inleiding in de vorm van de gebeden aan de voet van
het altaar vooraf. Wat de afzonderlijke onderdelen van de H.Mis betreft, beginnen we
met een psalm, die uitermate actueel is, namelijk psalm 43 ofwel met:
1. “Judica me”
Voordat de priester deze paslm aanheft, begint met:
“In + nomine Patris et Filii et
Spiritus Sancti. Amen!

“In de Naam van de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest. Amen!”
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En maakt daarbij een kruisteken. Hij vervolgt met:
“Introibo ad Altare Dei”

“Ik zal opgaan naar het Altaar van God”

“Ad Deum, qui laetificat juventutem meam

“Tot God die mijn jeugd verblijdt.”

is het antwoord van de Misdienaar.
Daarna volgt de psalm nummer 43: “Judica me…”Ze vormt een eenheid met psalm 42.
Het geheel is een klagend gebed van iemand, die ver van de tempel zegt te verkeren, er
naar verlangt, maar er nog niet kan komen. Hij wordt bedrukt door de aanwezigheid van
vijanden. Deze laten zich niet onbetuigd: zij honen hem en kwetsen hem in zijn religieuze gevoelens. De beproeving zal gedaan zijn, wanneer hij de tempel weer mag bezoeken. In psalm 43 richt de psalmist zich in een gebed tot God:
“Judica me, Deus et discerne
“Schaf mij recht o mijn God en verdedig
causa meam de gente non sancta;
mijn zaak tegen een onheilig volk
ab homine iniquo et doloso erue me.
Verlos mij van boze en bedrieglijke
mens.”
De psalmist vraagt aan God hem te verdedigen tegen de joden te Jeruzalem in wier midden hij als balling leeft en hem te velrossen van de man die verantwoordelijk was voor
zijn verbanning. Wij vragen God om ons te verdedigen tegen hen die zich joden, c.q.
katholieken noemen, doch het niet zijn. In hun midden moeten we leven. Moge God ons
bevrijden van degenen, die hiervoor verantwoordelijk zijn. Hij kan dat, want Hij is onze
sterkte.
“Quia tu es Deus, fortitudo mea”
Want Gij o God zijt mijn sterkte”.
Doch dan bidt de psalmist:
“Quare me repulisti et quare tris“Waarom hebt gij mij verstoten en
tis incedo, dum affligit me ininmiwaarom wandel ik in droefheid
cus
terwijl de vijand mij verdrukt?
Ook wij wandelen in droefheid, doordat de vijanden van Christus
ons verdrukken. Ook bij ons komt de vraag op, waarom God dit toelaat.
Dan vragen we evenals de psalmist:
“Emitte lucem tuam et veritatem
tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in
tabernacula tua

Zend mij uw licht en uw waar heid: zij
zullen mij geleiden op uw heilige berg
en in uw tenten.

De woorden “zend mij uw licht en uw waarheid” kunnen ook algemener worden
verstaan en wel in de betekenis van “Schenk mij uw gunst” om naar uw heilige
berg en naar uw woonplaats te gaan. De psalmist vraagt God, datgene, in werkelijkheid te laten worden, wat hij in het eerste vers heeft gevraagd: namelijk dat hij
van zijn verdrukkers wordt bevrijd, zodat hij weer naar de tempel kan gaan, waar
God op bijzondere geestelijke wijze aanwezig is. Zo bidden wij God, dat ook wij
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weer eens naar die gebouwen kunnen gaan waar Hij eens onder de gedaante van
brood en wijn daadwerkelijk tegenwoordig was. Als God ons deze gunst zal
schenken, zullen we niet alleen zeggen:.
“Introibo ad Altare Dei”
äd Deum, qui laetificat
Juventutem meam

“Ik zal opgaan tot het altaar van God
tot God die mijn jeugd verblijdt”.

Maar ook:
“Confitebor tibi in cithara, Deus,
Deus meus; quare tristis es, anima
mea et quare conturbas me”?19)

“Ik zal U loven met harpspel, God,
mijn God, waarom zijt ge bedroefd,
mijn ziel en waarom verontrust gij
mij? “

Daarna spreken we evenals de psalmist onze eigen ziel toe, die zich vanwege de
gebeurtenissen duidelijk in ons innerlijk meldt. Naar diens voorbeeld moeten we
onze ziel oproepen om des ondanks op God die ons gezicht doet stralen, te blijven
vertrouwen.20). Wij doen dit met de woorden:
“Spera in Deo, quoniam adhuc
confitebor illi: Salutare vultus
mei et Deus meus”.

“Hoop op God, want nog zal ik Hem
loven, het Heil van mijn aanschijn
En mijn God.”

Dan wordt de antifoon herhaald met de woorden:
“Introibo ad Altare Dei,
“Ik zal opgaan tot het Altaar van God
Ad Deum, qui laetificat juventutem Tot God, die mijn jeugd verblijdt.
Meam.”
Dit gedeelte van de voetgebeden wordt afgesloten met:
“ Adjutorium nostrum in nomine Domini

Onze hulp is in de naam des Heren

En maakt daarbij een kruisteken.
“Qui fecit coelum et terram”,

die hemel en aarde gemaakt heeft

is het antwoord van de misdienaar.
2. Het “Confiteor” ofwel de schuldbelijdenis.
Na de psalm “Judica me” belijdt de priester diepgebogen als gebukt gaande onder
de last van de zonden en tekortkoming en zijn schuld, gevolgd door de gelovigen,
1e. aan de Almachtige God.
19
20

Het laatste gedeelte is een herhaling van de verzen 6 en 12 van psalm 42
Toelichting ontleend aan “Psalmen”van J.P M. van der Ploeg O.P. 1971,bl262 e.v.
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2e. aan het Hemelse Hof: Daartoe behoren:
ae. aan de H.Maagd Maria, altijd Maagd, de Onbevlekte, toevlucht van de
zondaars, de Middelares van alle genaden.
b. aan de heilige Aartsengel Michaël, overwinnaar van Satan, de beschermengel van de Kerk en de christenzielen.
De liturgie begroet hem als:
- “Praepositus Paradisi”: aangesteld als hoofd van het hemelse Hof
en vereerd door de engelen.
- “Prinsceps militiae coelestis”: Vorst van de Engelenscharen
- “Princeps gloriosissime”: Zeer heerlijke Vorst en verder: De Kerk smeekt Hem
om
hulp: “Veni in adjiutorium populi Dei>: “kom Gods volk te hulp”.
- Aan Hem, die de vijand van onze zaligheid versloeg, wordt de bescher ming toevertrouwd
over de <zielen>, die deze wereld verlaten.
- Aan hem heeft God de zielen van de heiligen toevertrouwd, opdat hij ze geleide
naar het
paradijs: “Dei nuntius pro animabus justis”. (Gods gezant voor de rechtvaardige
zielen)
c. Aan de heilige Johannes de Doper:
de Voorloper wijst ons – zoals weleer aan de zondige Joden – naar Christus, het
“zoenoffer” van onze H.Mis:
<Ziedaar, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld>.(Joh.1,29)
d. Aan de HH.Petrus en Paulus: De hoofdapostelen, de zuilen van de Kerk, patronen van de Kerk van Rome.
e. En andere Heiligen: Kostbaar in de ogen des Heren, is de dood van zijn heiligen
“Weet ge niet, dat de Heiligen(in eenheid met Christus) de wereld zullen oordelen
”? (1Kor.VI,2)
f. Aan het gelovige volk..<et vobis fratres> en wederkerig aan de priester: “et tibi
pater”
- Dan volgt de drievoudige schuldbelijdenis:
“Peccavi”: “ik heb gezondigd”. “Cogitatione, verbo et opere”…”door gedachten
woorden en werken”.

20
Evenals de nederige en rouwmoedige tollenaar, die op een afstand bleef staan en
zelf zijn ogen niet ten hemel durfde opslaan, maar “op zijn borst sloeg” en zei:
“O God, wees mij zondaar genadig”.(Lucas 18, 9-14) zo ook belijdt de priester(en daarna het gelovige volk) zijn misdrijven en slaat driemaal op de borst. Het
kloppen op de borst is een liturgisch gebaar vol diepe betekenis. Hiermee geven
wij te kennen:
a. dat wij ons hart, d.w.z. onze eigen vrije wil en onbeteugelde driften beschuldigen.
b. dat ons hart door berouw wordt vermorzeld(“cor contritum et humiliatum, Deus
non despicies”)
c. dat wij bereid zijn om de slagen van de goddelijke rechtvaardigheid te ontvangen, om voor onze zonden voldoening te krijgen.
“Op de borst slaan” betekent: “aantijgen wat in de borst verborgen ligt en door
zichtbare slagen de onzichtbare zonde kastijden” zegt heilige Augustinus.
Na de schuldbelijdenis volgt het smeekgebed: “Misereatur”…”De Almachtige
God zij U genadig, vergeve u uw zonden en geleide u tot het eeuwige leven”.
Onmiddellijk richt de priester zich op en buigen de gelovigen om op hun beurt
voor de priester dezelfde schuldbekentenis af te leggen en Gods erbarming te verkrijgen. Daarna volgt:
2. de Absolutie:
Tenslotte maken de priester en de gelovigen gezamenlijk het heilig Kruisteken,
terwijl de priester bidt:
“Indulgentiam, absolutionem et
Kwijtschelding, vrijspraak
remissionem <
en vergiffenis van onze
peccatorum, tribuat nobis
zonden, verlene ons de
omnipotens et misericors Dominus”
de Almachtige en barmhartige
Heer!
Hierbij maken de priester en gelovigen gezamenlijk het heilig kruisteken.21)
3. Gebed bij het opgaan tot het altaar:
Wanneer de priester opgaat tot het altaar ofwel de offerhoogte bestijgt, bidt hij
het volgende gebed:
“Oremus, aufer a nobis, quaesumus,
“Laat ons bidden. Neem, vragen wij
Domine iniquitates nostrs: ut ad
Heer, onze ongerechtigheden van
Sancta sanctorum puris mereamur
ons weg, opdat wij met een rein
Mentibus introire. Per Christum
gemoed het Heilge der Heiligen mogen
Dominum nostrum.
Binnentreden. Door Christus onze Heer.
De Ark van het Verbond stond in het Oude Testament opgesteld in het Heilige
der Heiligen van de Tempel van Jeruzalem. Daar was God op een bijzondere geestelijke wijze aanwezig. Eén keer per jaar en wel op de grote Verzoendag betrad de
Hogepriester na veelvuldige reinigingen dit Heiligdom om daar met het bloed van
geofferde dieren het volk van God te verzoenen. In het Nieuwe Verbond betreedt
de priester het <Sancta Sanctorum> om het dagelijkse Offer op te dragen op het
21

Deze absolutie is niet die in de Biecht wordt uitgesproken, waardoor de zonden uit kracht van
het Sacrament onfeilbaar worden vergeven
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altaar, waar het tabernakel staat met het Allerheuligste. Daar is Jezus Christus
onder de gedaante van brood aanwezig. Hij betreedt het altaar, om door het opdragen van het H.Misoffer, het Bloed van Christus als zoenoffer aan God op te
dragen.
4. Gebed bij het kussen van het Altaar:
Ook dit gebed spreekt over de vergiffenis der zonden.
Oramus te , Domine.per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic
sunt,et omnium Sanctorum: ut indulgere digneris omnia peccata mea.
ven
Amen!

“Wij bidden U, Heer, bij de ver diensten
van uw Heiligen, wier relieken hier
rusten en van alle Heiligen, dat Gij
U gewaardigt al mijn zonden te verge.Amen!

Vraagt de priester in het eerste gebed, dat God door Jezus Christus niet alleen Zijn
ongerechtigheden wegneemt, maar ook die van de gelovigen; nu hij het Altaar
betreedt, vraagt hij dat God door al zijn Heiligen zijn zonden vergeeft.Immers
Jezus Christus hernieuwt door hem en niet door de gelovigen zijn Kruisoffer.
Hierna volgt:
5. Het “Kyrie eleison”:
In het Oude Verbond smeekte koning David in de vermorzeling des harten, na
zijn zondeval: “Miserere mei”:”Ontferm U over mij, God, naar uw grote barmhartigheid. (Psalm 50,1)
In het Nieuwe Verbond het Evangelie smeekten de twee blinden te Capharnaum
tot Jezus (Matheus 9,27) En de Heiland genas hen van hun kwaal.
“Kyrië eleison”…heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David smeekte de
Chananese vrouw. “Mijn dochter wordt erg door de duivel gekweld (Matheus
15,22) En Jezus genas het meisje.
<Kyrië eleison>…”Ontferm U over ons”…riepen de twee blinden, die langs de
weg van Jericho zaten en hoorden dat Jezus voorbijging: “Heer ontferm u over
ons, Zoon van David”. En het volk beval hen te zwijgen. Doch ze riepen nog harder, zeggende: Kyrië eleison…Heer, ontferm u over ons, zoon van David. En Jezus had medelijden met hen en raakte hun ogen aan en onmiddellijk zagen zij en
volgden Hem.(Matheus20,30-34)
“Kyrië eleison” “Heb medelijden, zuchtte een man, die naar Hem toe kwam en
voor Hem op de knieën viel: “Heb medelijden met mijn zoon, want hij is bezeten
en er slecht aan toe. Want dikwijls valt hij in het vuur en in het water” En ik heb
hem bij uw leerlingen gebracht, maar die konden hem niet helpen. (Matheus
17,14-16). En Jezus genas de jongen.
“Kyrie eleison” baden de tien melaatsen, die Hem tegemoet kwamen en op een
afstand bleven staan, toen Jezus op weg was naar Jeruzalem: Jezus, Meester, erbarm u over ons en onmiddellijk werden zij gereinigd. (Lucas 17,13.
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Met een even levendig geloof als de blinden van Kafernaum en Jericho, als de
onreinen langs de weg naar Jeruzalem, als de Chananese vrouw en als de honderdman, smeken wij, volhardend, onweerstaanbaar:
“Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison”. Hierbij kloppen wij negenmaal op
de deur van Gods hulpvaardige Barmhartigheid.
6. Het Gloria
“Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis”.
“Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen van
goeden wil”.
Zongen de engelen, toen zij de geboorte van de Verlosser aan de herders bekend
maakten. In deze parel uit de schat van de liturgische gezangen en gebeden, vinden we de lotuiting die de apostel Paulus zo herhaaldelijk in zijn brieven vermeldt22). Ze werd voor het eerst ingelast in de Nachtmis van Kerstmis, misschien
ten tijde van de H.Hilarius(+360) en aanvankelijk evenals het <Kyrië> in het
Grieks gezongen.
Het <Gloria> is de hoogste liefdesuiting aan de drie goddelijke Personen: de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Wij loven(laudamus), aanbidden (adoramus),
verheerlijken(glorificamus) en zeggen U, Drie-ene God, dank omwille van Uw
grote heerlijkheid(gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.)
Deze verheerlijking is een weergalm van het heerlijke loflied, dat de H.Polycarpus
van Smyrna aanhief tot dank voor zijn martelaarschap, toen hij in 155 op de
brandstapel zijn leven voor Christus gaf:
“Vader ik loof U, ik zegen U, ik verheerlijk U door de eeuwige Hogepriester des Hemels, Jezus Christus, Uw welbeminde Zoon. Door Hem
glorie aan U en de Heilige Geest, nu en in de toekomende eeuwen
.Amen!”
De God, die in dit lied wordt verheerlijkt, is één God in drie Personen. Ze worden
nu afzonderlijk vermeld.
a. Heer God, Koning des Hemels, God Vader almachtig(Domine Deus, Rex coelestis, Pater omnipotens). Hij kent zichzelf van alle eeuwigheid op een oneindig
volmaakte wijze en drukt zichzelf uit in zijn innerlijk Woord, eeuwig en oneindig
evenals Hijzelf en waarin zijn Heiligheid en Pracht op volmaakte wijze weerspiegeld liggen, waarin Hij ook een oneindig welbehagen schept.
b. Het Woord waarin de Vader zichzelf uitspreekt, is een Persoon, de Tweede
Persoon
22

Zie hiervoor o.a. Ef,3,20-21,5-18; Rom.11,36-27; Fil.4.20 en Tim.1,27 zie verder ook
1Petr.4,11; 2Petr.3,18; Apoc1,6 en vooral Apoc.4 en 5
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van de Heilige Drievuldigheid. Het is Zijn Eniggeboren (Domine Fili unigenite). Door zijn eeuwige geboorte uit de Vader, bezit de Zoon al wat Hij is
en al wat hij heeft. Uit zichzelf is Hij niet. Hij is geheel en al naar de Vader
toegekeerd, van wie Hij alles ontvangt en die zich in zijn Evenbeeld verheerlijkt. Hij is God van God, Licht van Licht. Als <Jezus Christus> is Hij Zoon
van de Vader, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld(Dominus
Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi) en zit aan de rechterhand van de Vader(Qui sedes ad dexteram Patris). Hij alleen is Heilig,
Hij de Heer, Hij alleen de Allerhoogste(Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus
Dominus, Tu solus Altissimus). Hij is dit samen met:
c. de Heilige Geest(cum Sancto Spiritu). Met een zelfde liefde waarmee Zij
zichzelf beminnen, beminnen Vader en Zoon elkaar. Uit deze Liefde komt
de Heilige Geest voort, de levende Liefdesband, die de Vader met de Zoon
in de Heilige Drie-eenheid omsluit.
7. De Lezingen:
Dat de voormis nauw verwant is met de Liturgie van de synagoge blijkt
vooral uit de lezingen. De lezingen uit de aloude voormis bestonden hoofdzakelijk in:
a. een lezing uit het Oude Verbond,
b. een lezing uit de brieven van de Apostelen.
c. een lezing uit het Evangelie.
Zij werden afgewisseld met gezang – doorgaans psalmengezang – in de
vorm van de Tractus, de Graduale of het Alleluia. Sinds de vierde eeuw zijn
de lezingen teruggebracht tot het huidige Epistel en Evangelie23). Hierbij is
het Epistel meestal een lezing uit één van de brieven van de Apostelen,
voornamelijk uit die van de heilige Paulus. Daarnaast zijn er ook lezingen
uit de boeken van het Oude Verbond of uit de Handelingen van de Apostelen. Het Evangelie is altijd genomen uit de geschriften van de Evangelisten
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes over het leven van Jezus. Tussen het
Epistel en het Evangelie zijn de tussengezangen gehandhaafd. Uit de gebeden , die de priester vóór het Evangelie bidt, blijkt duidelijk, dat het ook de
bedoeling is, dat Hij het Woord Gods verkondigt.
____________________
“Munda cor meum ac labia mea
omnipotens Deus, qui labia Isaiae
prophetae calculo mundasti ignito
ita me tua grata miserartione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare
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“Zuiver mijn hart en mijn lippen
almachtige God, die de lippen van
de profeet Isaïas met een gloeiende kool hebt gezuiverd. Gewaardig U Uw genadige barmhartigheid mij zo te reinigen, dat ik op
waardige wijze uw Evangelie verkondigen.

Een enkele keer zijn er meerdere lezingen, zo bijv. op de quatertemperdagen van de
Pinksterweek
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Over de reiniging van de lippen van de profeet Isaïas lezen we in diens roepingsvisioen het volgende. In het sterfjaar van koning Ozias(Azarja) in 738
v.Crh. zag
Isaïas de Heer, die op een troon gezeten was, en serafijnen met zes vleugels
die elkander “Heilig,Heiig,Heilig is Jahweh der heerscharen “toeriepen. Dan
lezen we dat de profeet uitroept:
“Wee mij, ik ben veloren! Want ik heb met mijn ogen de Koning,
Jaweh der heerscharen aanschouwd, ofschoon ik een mens ben
met onreine lippen en onder een volk met onreine lippen verblijf.
Maar één van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool,
die hij met een tang van het altaar had genomen, raakte hij mijn
mond aan en sprak: <Zie, zij heeft uw lippen geraakt, nu is uw
schuld verdwenen, uw zonde vergeven>”(Is.6,5-7)
Nadat de priester heeft gebeden: “Heer, zegen mij” volgt het tweede gebed,
dat ook een smeekgebed is. Het luidt als volgt:
Dominus sit in corde meo et in
Labiis meis; ut digne et compeTenter annuntiem Evangelium
Suum. Amen!

“De Heer zij in mijn hart en op mijn
lippen, opdat ik op waardige en
passende wijze zijn Evangelie verkondige.Amen

Overigens geldt dat het ook aanbevolen is, dat in de preek, die hierna volgt, niet
alleen een uitleg van het Evangelie, maar ook van het epistel wordt gegeven. Op
zondagen en bepaalde andere dagen volgt:
8.Het Credo:
Op de dag van Zijn Hemelvaart had Jezus tot zijn apostelen gezegd:
“Gaat en onderijst alle volkeren, doop ze in de Naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest en leer ze onderhouden al wat Ik U geboden heb”.
(Mt.28,19-20)
Ook had Hij hun gezegd:
“Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden”.(Mk.16,16)
Nu moeten we niet alleen inwendig maar ook uitwendig het Geloof belijden. Daaruit volgt de noodzakelijkheid van het Geloofsformulier, ofwel een Geloofsbelijdenis,
ook <symbolum> genoemd. De Liturgie kent er drie. De belangrijkste is het Symbolum van Nicea en Constantinopel(Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum).
Om de dwalingen van Arius met betrekking tot de Godheid van Christus te bestrijden,
had de Kerkvergadering van Nicea(325) in 326 een <Symbolum> uitgevaardigd.
Hierin werd de wezensgelijkheid en medezelfstandigheid van de Zoon met de Vader
op de meest nadrukkelijke wijze beleden. Wat betreft de Heilige Geest was dit
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formulier zeer kort: “et in Spiritum Sanctum”. Doch na Arius had Macedonius(+362)
de Godheid van de Heilige Geest ontkend. Naar aanleiding hiervan heeft de Heilige
Epifanes(+403)de Geloofsbelijdenis van Nicea verder ontwikkeld. Ze werd op het
Concilie van Constantinopel(381) dat bijeen geroepen was om de ketterijen van
Macedonius te veroordelen bekrachtigd24),Vandaar de bovenvermelde benaming:<Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum)
Aanvankelijk, en welin de zesde eeuw, was deze Geloofsbelijdenis ingeburgerd
In de Misliturgie te Constantinopel en enkele jaren later in Spanje. Ze werd beleden
voor het Pater noster. Tussen 795 en800 werdd ze in de Kerk van Karel de Grote in
Aken in de H.Mis na het Evangelie ingelast. In deze Geloofsbelijdenis worden de
belangrijkste geheimen van ons Geloof beleden. Ze wordt altijd op de Zondag beleden. Dit is ook het geval op de feesten van de Apostelen en de Kerkleraren. Zij waren immers bij uitstek de verkondigers van het Geloof. Het >Credo>luidt aldus:
“Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium et invisibilium.
Et (credo)in unum Dominum, Jesum
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.25)

“Ik geloof in één God, Vader almachtig
Schepper van Hemel en aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.
En(ik geloof) in één Heer, Jezus
Christus. Gods eniggeboren Zoon.
En uit de Vader geboren voor alle
eeuwigheid. God uit God, Licht uit
Licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet gemaakt, één in wezen
met de Vader, door Hem zijn alle
dingen gemaakt. Die om ons
mensen en om ons Heil uit de
Hemel is neergedaald.
en het vlees heeft aangenomen door
de Heilige Geest uit de maagd Maria
en mens is geworden.

Crucifixus etiam pro nobis, sub
Pontio Pilato, passus et sepultus
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit
in caelum, sedet ad dexteram
Patris,. Et iterum venturus est
Cum gloria judicare vivos et
mortuos: cujus regni non erat finis.

Die voor ons ook werd gekruisigd
onder Pontius Pilatus, heeft geleden.
en is begraven. En Hij is verrezen
op de derde dag volgens de Schriften
En Hij is opgestegen ten hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
En Hij zal wederkomen met
Heerlijkheid om te oordelen levenden
en doden en er zal geen einde
zijn aan zijn Rijk.

Et(credo)in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificantem. Qui

En(ik geloof) in de Heilige Geest de Heer
en Levendmaker, die uit de Vader en
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De geloofswaarheid, dat de Heilige Geest uit de Vader en uit de Zoon voortkomt(filioque)is volgens het commentaar van Peter Hünterman op het Enchiridion enz van
Heinrich Denziger eerst na dit concilie in het Credo ingelast.
25
Hier knielt men uit eerbied voor het Mysterie.
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Ex Patre Filioque procedit. Qui
Cum Patre et Filio simul adoratur
Et conglorificatur:qui locutus est
per profetas
Et(credo)unam Sanctam CathoLicam et apostolicam Ecclesiam
Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam + venturi saeculi. Amen

de Zoon voortkomt, die met de Vader
en de Zoon tezamen aanbeden wordt
en gelijkelijk verheerlijkt; die gesproken
door de profeten
En(ik geloof)in de ene Heilige en
apostolische Kerk. Ik belijd één
Doopsel tot vergeving van de zonde
En ik verwacht de Verrijzenis van
de doden. en het leven+ van de
de toekomende eeuwigheid..Amen!

Nu is de <voormis> geëindigd, en begint de <offermis>. In de begintijd van
het Christendom mochten degenen, die zich voorbereiden op het Heilig
Doopsel c.q. de catechumenen, wel aanwezig zijn bij de voormis. Omdat ze
nog niet gedoopt waren en zodoende nog geen lid waren van het mystieke
lichaam van Christus, mochten zij geen deel hebben aan dat gedeelte van de
H.Mis, waarin Christus door middel van de priester zijn Kruisoffer, dat het
Heilig Doopsel mogelijk heeft gemaakt, op onbloedige wijze zal hernieuwen, ofwel aan de Offermis. Na het bidden van het offerande gebed, dat
veelal verschillend van inhoud is, volgt het:
9. Offertorium (Offergang):
Van nu af treedt de priester op als man van het Offer. Hij is middelaar tussen God
en de mensen. Hij staat aan het altaar <in persona Christi> en als vertegenwoordiger van de gelovigen.
“De priester neemt de plaats in van het volk, alleen maar omdat hij de
Persoon vertegenwoordigt van onze Heer Jezus Christus, voor zover
Christus het Hoofd is van alle ledematen en zichzelf voor hen offert; De
priester gaat dus naar het Altaar als bedienaar van Christus, maar boven het volk.
Het volk echter vertegenwoordigt onder geen enkel opzicht de Persoon
van de goddelijke Verlosser en is dus geen middelaar tussen zichzelf en
God en kan dus op geen enkele wijze priesterlijk recht bezitten26)
Tot de elfde eeuw brachten de gelovigen bij de offergang hun gaven in de vorm
van kleine ronde broodjes, met een kruis getekend en kannetjes wijn. Hierbij
brachten anderen nog giften als wol, olie, zilver, goud. De wijn en het brood werden afgezonderd om te worden geconsacreerd.27) Thans wordt de eigenlijke offerande, ofwel de aanbieding aan God van brood en wijn, ter consecratie nog alleen
door de priester verricht. Enerzijds is de offerande een soort anticipatie van het
offer van het Lichaam en Bloed van Christus. Dit wil zeggen, dat de gebeden die
de priester tijdens de offerande uitspreekt, reeds verwijzen naar dat komende offer. Zo wordt beleden, dat het Offer van Jezus Christus een <Zoenoffer> is voor
26
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de zonden, een dankoffer, een aanbiddingoffer en een smeekoffer is.; dat Het de
gelovigen deelachtig maakt aan de godheid van Jezus Christus en dat Het heilzaam is voor de gelovigen en voor de gehele wereld. Ook wordt beleden, dat het
een offer ter herdenking van het Lijden, de Verrijzenis en de Hemelvaart van
Christus is en dat het ter ere van de Heiligen wordt opgedragen om hun voorspraak bij God af te smeken.
Anderzijds vraagt de priester dat God de Vader de gaven van brood en wijn, die
Hem wordt aangeboden, door de Heilige Geest verandert in het Lichaam en Bloed
van Jezus Christus, zodat Deze na de wezensverandering c.q. de consecratie op
onbloedige wijze zijn Kruisoffer tegenwoordig kan stellen.
De offerandegebeden zijn grotendeels niet van Romeinse oorsprong, betrekkelijk
nieuw en behoren niet tot de oude liturgie, c.q.van de eerste eeuwen. Weliswaar
zijn ze alle van oudere datum, doch ze zijn eerst door Paus Pius V in 1570 in het
Romeins Missaal opgenomen.28). Dit gedeelte van de Heilige Mis kent de volgende handelingen en gebeden:
a. de opdracht aan God van de pateen met de hostie:
“Suscipe sancte Pater omnipotens,
Deus aerterne Deus, hanc immaculatam hostiam quam ego, indignus famulus tuus offero tibi Deo
meo vivo et vero pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et
negligentibus meis et pro omnibus
circumstantibus sed et pro omnibus
fidelibus christianis vivis atque
sed et pro omnibus fidelibus,ut
mihi et illis proficiat ad salutem
in vitam aeternam. Amen!

Aanvaard heilige Vader Almachtige
eeuwige God dit onbevlekte offer die
ik Uw onwaardige dienaar opdraag aan
U de levende en ware God voor mijn
ontelbare zonden, misdaden en onachtzaamheden, en voor allen die mij omrin-gen en voor alle gelovigen Christenen
levenden en overledenen opdat zij mij
en hen ter zaligheid strekken voor
het eeuwige leven. Amen!

Dit gebed vindt men voor het eerst in het Liber precationum van
Karel de Kale (875-877).Hierin zijn de drie belangrijkste punten van
het H.Misoffer uitgedrukt:
- aanbidding :“suscipe sancte Pater”…
- verzoening: “pro innumerabilibus peccatis etc.
- smeking.....: “et pro omnibus fidelibus christianis, vivis et defuctis,
ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam”.
b. De vermenging van water en wijn: <Water bij de wijn> wijst naar:
- het Bloed en water uit de wonde van Christus’ zijde (Jo.19,34)
- de Menswording van Jezus Christus, waarbij de goddelijke natuur(wijn)
en de menselijk natuur(water) werden verenigt en naar
- de vereniging Christus het Hoofd, met de gelovigen, zijn ledematen.
28
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Hierbij is de wijn het symbool van Christus en de druppel water van de
gelovigen29).
Dit gebruik is ontleend aan het oude joodse Paasfeest en heeft ongetwijfeld altijd
tot de H.Mis behoord, want reeds de heilige Justinus(+165)vermeldt het uitdruk
kelijk.30Het gebed, dat hierbij uitgesproken wordt is een meesterwerk van harmoniën synthese: In een paar woorden ligt de klimmende beschouwing van het heerlijke scheppingwerk van de mens: <mirabiliter condidisti> en zijn nog heerlijker
herschepping door de verlossing: <et mirabilius reformasti):
“Deus, qui humanae substantiae
dignitatem mirabiliter condidisti
et mirabilius reformasti
da nobis per hujus <Aquae et vini
mysterium
ejus divinitatis esse consortes,
qui humanitatis nostrae fieri
dignatus est particeps
Jesus Christus Filius
tuus Dominus noster :
Qui tecum vivit et regnat
unitate Spiritus Sancti Deus :
per omnia saecula seculorum
Amen.

God, die de waardigheid van de
menselijke natuur wonderbaar
hebt geschapen en nog
wonderbaarder hebt hersteld
Geef ons door dit mysterie
van dit water en deze wijn
deelachtig te worden aan de
Godheid van Hem die zich
verwaardigd heeft aan onze
mensheid deelachtig te woeden
die met U leeft en heerst in de
van de H.Geest God in de
der eeuwen de eeuwen”.
Amen.

Opdracht van de Kelk:
<Offerimus tibi, Domine, calicem
salutaris tuam deprecantes clementiam
ut in conspectu divinitatis tuae, pro nostra
et totius mundi salute, cum odore
suavitatis ascendat. Amen!

Wij offeren U, Heer de Kelk
van het heil wij smeken uw
goedertierenheid dat hij voor
onze zaligheid, en die van de
hele wereld met zoete moge
opstijgen in het aanschijn van
Uw goddelijke Majesteit.Amen! .

Zelfopdracht van Priester en Gelovigen:
In spiritu humilitatis et animo
contrito <suscipiamur a te, Domine>
et sic fiat Sacrificium nostrum in
conspectu tuo hodie, ut placeat tibi
Domine Deus

Mogen wij, Heer in de nederigheid
van onze ziel en vermorzeld hart
door U aangenomen worden
dat onze offerande heden in
uw tegenwoordigheid zo geschiede,
dat zij aan U, Heer, God moge behagen
De <zelfopdracht> blijkt uit de woorden: “Dat wij, Heer, in geest van ootmoed
en met een berouwvol hart door U worden aangenomen”.Dit gedeelte van dit
bijzonder mooie gebed werd destijds uitgesproken door de drie jongelingen
29
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in de vuuroven te Babylon, omdat zij niet in staat waren aan God de wettelijke
offers te brengen, “droegen zij zichzelf op”.(Daniel 3,39-40) 31
Uit het tweede deel van het gebed blijkt, dat bij de offerande brood en wijn
aan God ter consecratie ofwel ter verandering in het Lichaam en Bloed van
zijn Zoon zijn aangeboden, zodat Deze zijn Kruisoffer op onbloedige wijze
kan voltrekken. De priester vraagt immers: “Moge ons offer heden zo
voor Uw aanschijn zo worden voltrokken, dat zij U behage, Heer God.32)
De verandering vindt plaats bij de consecratie. Dit kan omdat brood en wijn bij de
offerande als scheppingen Gods en als tekenen van het lichaam en bloed van
Jezus Christus ter consecratie worden aangeboden.Na deze verandering hernieuwt
c.q. voltrekt Jezus onder de gedaante van brood en wijn zijn Kruisoffer op
onbloedige wijze. Deze verandering vindt op grond van de door Jezus uitgesproken
woorden plaats door de Heilige Geest. In het volgende gebed wordt in feite hier
reeds naar verwezen. “In spiritu humilitatis” wordt namelijk gevolgd door:
De Epiclesis: Aanroeping van de H.Geest over de offeranden:
“Veni, Sanctificator omnipotens
aeterne Deus : et benedic hoc
Sacrificium, tuo sancto nomini
Preparatum”.

Kom, o Heiligmaker, almachtige
eeuwige God : zegen dit Offer,
dat tot verheerlijking van Uw Naam Is
bereid

Dit gebed is gericht tot de H.Geest Sanctificator = Consecrator. Deze aanroeping is,
op dezelfde wijze als de voorafgaande gebeden, niets anders dan een verwijderde
voorbereiding op wat komen gaat.33) namelijk de Consecratie.Immers de
Consecratie is te vergelijken met Christus’Incarnatie(Menswording)in de reine
schoot van de Heilige Maagd Maria. Zoals de Zoon van God doorde Heilige.Geest
uit de Maagd Maria de menselijke natuur heeft aangenomenen als Godmens
Jezus Christus onder ons heeft gewoond en zijn Kruisoffer heeft opgedragen;
zo komt de Godmens Jezus Christus op grond van Zijn Woorden:
“Dit is Mijn Lichaam”en “Dit is de Kelk van Mijn Bloed” door de Heilige Geest
wederom onder ons tegenwoordig – zij het dan onder de gedaante van brood en
wijn- en hernieuwt Hij op onbloedige wijze zijn Kruisoffer.De Liturgie verenigt
herhaaldelijk het mysterie van de heilige Eucharistie met de Menswording.
Op sacramentsdag wordt dan ook de Prefatie van Kerstmis gezongen.
In een plechtige H.Mis wordt deze aanroeping gevolgd door de:
f. Bewieroking van altaar, offergave, geestelijkheid, en gelovigen.
“Van de bewieroking van geestelijkheid en gelovigen geeft Thomas van Aquino de
volgende diepzinnige verklaring: < De wierook is het symbool van de genade,waar
Christus vervuld van was, als van een heerlijke geur;zoals de Schrift zegt:
31

“Neem ons aan om ons vermorzeld hart en ootmoedige geest, als(of) wij kwamen met brand offers
en stieren en alsof wij met tienduizend vette lammeren kwamen, zo moge ook onze offerande
thans voor u gelden als rammen.
32 Fieri = Worden, tot iets gemaakt worden, geschieden, gebeuren, geschapen worden,
ontstaan gedaan worden,benoemd worden, gerekend worden, geschat worden,
geofferd worden.
33 Aldus Jean Puniet. Hij beschouwt dit gebed niet als Epyclese.
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Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van een akker met rijpe aren overdekt.”
En van Christus verspreidt die geur zich, doorbemiddeling van zijn dienaren, over
alle gelovigen, zoals de heilige Paulus zegt: “De geur van zijn kennis heeft zich door
ons toedoen, overal verspreid”.Als daarom het Altaar dat Christus voorstelt,
bewierookt is, brengt men de wierook in volgorde aan alle aanwezigen over”34)
Hierna volgt de:
g. Handwassing:
Pilatus heeft tevergeefs geprobeerd bij zijn veroordeling van Jezus Christus “tot
de dood, ja tot de dood aan het kruis”, als teken van onschuld zijn handen te wassen
en daarmee alle schuld op het joodse volk af te schuiven. Hij wist immers, dat Jezus
onschuldig was, Als teken, dat hij geen schuld wil hebben aan de kruisdood, begeeft
de priester zich naar de epistelzijde, waar hij ter voorbereiding op de <Consecratie>
die vingers reinigt, waarmee hij straks de geconsacreerde Hostie zal vasthouden,
namelijk: de duimen en de wijsvingers. Hierbij wordt Psalm 25,6-12 gebeden:
Lavabo inter innocentes manus
meas : et circumdabo altare tuum
Domine ut audiam vocem laudis
et ennarem universa mirabilia tua
universa mirabilia tua.Domine,
dilexi decorem domus tuae, et locum
habitationis gloriae tuae Ne perdas.
cum impiis, Deus, animam meam
et cum viris sanquinum meam
vitam,in quorum manibus iniquitates
sunt dextera eorum repleta est
muneribus. Ego autem in innocentia
mea ingressus sum. redime et
miserere mei Pes meus stetit.
in directo: in ecclesiis benedicam
Te Domine.Gloria Patri et Filio
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto
Amen!

Ik zal mijn handen wassen onder de
onschuldigen en uw Altaar omringen
Heer om de lofstem te laten horen en Uw
Wonderdaden vermelden. Heer,ik de
, luister van Uw Huis bemind en de woonplaats van Uw Heerlijkheid. Laat mijn l
Ziel, o mijn God, toch niet verloren gaan
met de goddelozen: en mijn leven niet
met de bloeddorstige wier rechterhand
vol geschenken van mensen in wier
handen wan daden zijn. Doch ik
wandelde in Onschuld, verlos mij en
ontferm u over mij Door uw genade
staat mijn voet op de rechte weg
in de vergadering zal ik Uw lof verkondigen o Heer. Eer aan de Vader en de Zoon. .
en de H.Gees Amen

De offerande wordt besloten met:
h.Opdracht van de offergaven aan de Heilige Drievuldigheid.
In het <Suscipe Sancte Trinitas>, dat alle intenties van het Offer nog eens
samenvat. Dit gebed dateert uit de Middeleeuwen. Ook dit gebed wordt pas
in 1570 officieel in het Romeins Missaal opgenomen.
Iedere H.Mis wordt opgedragen aan de Heilige Drievuldigheid. In het hierbij
behorende gebed wordt het eucharistisch Offer voorbereid.. Dezelfde heerlijke
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Mysteriën van’sHeren Lijden en Opstanding en Hemelvaart worden daarin al
bij voorbaat begroet.
“Suscipe, sancta Trinitas, hanc
oblationem quam tibi offerimus ob
memoriam , passionis et
resurrectionis, et
ascensionis Jesu Christi
Domini Nostri : et in honorem
beatae Mariae semper Virginis
et beati JohanniBaptistae, et sanctorum
Apostolorum Petri et Pauli et istorum :
et omnium Sanctorum
: ut illis proficiat ad honorem,
nobis autem ad salutem : et illi
pro nobis intercedere dignentur
in caelis, quorum memoriam agimus
in terris. Per Christum Dominum
nostrum

Heilige Drievuldigheid, wil deze
offerande aanvaarden, die wij U
aanbieden ter gedachtenis van het
Lijden, de Verrijzenis en de
Hemelvaart van onze Heer Jezus
Christus en ter ere van de heilige
Maria altijd Maagd en van de
heilige Johannes de Doper,
en van de heilige Apostelen
Petrus en Paulus en van deze en
van alle heiligen, opdat dit offer
hun ter ere, en ons ter zaligheid
strekke, en dat zij, wier gedachtenis
wij op de aarde vereren, zich
verwaardigen voor ons ten beste
te spreken in de hemel.
Door Christus onze Heer. Amen!

Tot welk doel wordt het “Heilig Misoffer” opgedragen?
1. Tot erkenning van Gods opperste Majesteit en Heerschappij:.
Offer van Aanbidding
2. Tot dankzegging van de ontvangen genaden en weldaden.
Offer van dankbaarheid
3. Tot vergiffenis van onze zonden en van de straffen die wij daarvoor
verschuldigd zijn: Offer van verzoening.
4. Tot verkrijgen van nieuwe genaden en weldaden.
Smeekoffer; <pro vivis et defunctis> ‘voor levenden een overledenen.
Na de opdracht volgt het:
h. <Orate Fratres>
De priester begint deze aanmaning tot bidden als volgt:
“Orate fratres : ut meum ac vestrum
Sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem”.

Bidt broeders, opdat mijn en
uw offer aangenaam moge zijn
bij God de almachtige Vader.

De misdienaar antwoordt met:
“Suscipiat Dominus Sacrificium
de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque,
nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae”.

Moge de Heer dit Offer
uit uw handen aannemen tot lof
en eer van Naam uw tot welzijn
van ons en van heel H.Kerk.
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Het geheel van de offerandegebeden wordt afgesloten met het volgend
gebed:
j. Secreta:
”Stil Gebed”: Betekent niet zozeer “stil” maar “geheim”: het is een inleiding tot
de prefatie. Dit gebed is gericht tot de “Vader” door Jezus Christus zelf de
Opperpriester. De<Secreta> behoort geheel en al tot de oude liturgie. Zij is
het voornaamste offergebed en vormt tegelijk de overgang tussen offerande
en prefatie, waarmee het eucharisitsch gebed aanvangt…in vroeger tijden
was er maar één <Secreta> en men noemde die : <Super oblata> gebed over
de offergaven. Deze naam wordt volkomen duidelijk, als men let op het
karakter van dit gebed. Het wordt namelijk uitgesproken over de offergaven,
waarvan dan ook bijna altijd – in dat gebed “sprake van is, evenals van
degenen die haar geofferd hebben, opdat allen ruimschoots deel mogen hebben
aan de vruchten van het Offer…Vooral in het tijdeigen bevatten de <Secreta’s>
een diepzinnige leer, die ten volle moet doordringen in het Mysteri van de
Heilige Mis.35). Zo lezen we in de Secreta’s van drie Heilige Missen van Kerstmis:
“Welgevallig zij U o Heer, vragen wij, de offergave van deze feestdag, opdat
Gij ons in Uw genade geeft, dat wij door deze hoogheilige uitwisseling gelijkvormig worden bevonden aan Hem, in wie onze natuur met U is verenigd”.
(Nachtmis)
“Mogen deze gaven, vragen wij, Heer, deze geboorteviering waardig blijken
te zijn en voor ons altijd vrede schenken, opdat deze aardse geve ons
mededeelt wat goddelijk is, evenals Hij die als mens is geboren.(dageraadsmis)
“Heilig de geofferde gaven, Heer, door de nieuwe geboorte van uw eniggeboren
Zoon, en zuiver osn van de smetten van onze zonden”.(dagmis).
Dit overgangsgebed wordt gevolgd door de:
10. Prefatie en Sanctus:
Treffend bij dit plechtige Hooggebed, dat de overgang is van de Offerande naar
de Canon, is de scherp contrasterende Majesteit van God. Het wordt door de priester alleen gebeden en voorgedragen namens de gelovigen. Zij worden gemaand
aandacht te zijn voor het verheven Mysterie van de offerhandeling, die komen
gaat en zich daadwerkelijk daarmee te verenigen.
“Sursum Corda
- Harten omhoog”
Boven alle wereldse gedachten en aardse beslommeringen. En als één man verklaart de geloofsgemeenschap zich gereed:
“Habemus ad Dominum”
wij zijn met hart en ziel bij de Heer.
“Gratias agamus Domino Deo nostro” 35
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“Laat ons dankzeggen aan de Heer onze God”.
onmiddellijk klinkt hierop de instemming van de gelovigen:
“Dignum et justum est”
“Waardig is het en juist”.
Van nu af zijn gelovigen en priester naar hart en ziel niet alleen innig verbonden,
maar ook hemelwaarts verheven.
De priester vervolgt met:
Vere dignum et justum est,
aequum et salutare, nos tibi
nos tibi semper et ubique
gratias agere
Domine Sancte Pater
Omnipotens, aeterne Deus,
Per Christum Dominum nostrum

Waarlijk passend en rechtmatig
is het billijk en heilzaam, dat
wij U immer en overal
dank zeggen
Heilige Heer, almachtige
eeuwige God
Door Christus onze Heer…

Dan volgt de eigenlijke Prefatie. Onderstaan zullen we de gedeeltes uit de
Diverse prefaties vermelden. We beginnen met de prefatie van
de H.Drievuldigheid. Deze is zeer theologisch van inhoud.
“Het is waarlijk en rechtvaardig, billijk, en heilzaam, U altijd en overal
dank te zeggen, Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die met
uw eniggeboren Zoon en de Heilige Geest, één God zijt en één Heer, niet
in de enkelvoudigheid van één persoon, maar in de Drievuldigheid van
één natuur. Want hetgeen wij overeenkomstig Uw Openbaring van Uw
Heerlijkheid geloven, datzelfde nemen wij zonder verschil of onderscheid aan zowel van Uw Zoon als van de Heilige Geest, zodat in de belijdenis kan des ware een eeuwige Godheid in de Personen het eigenen,
in het wezen de eenheid en in de Majesteit de gelijkheid wordt aan beden.
De prefaties van het tijdeigen zijn zeer sterk Christologisch. Onderstaand volgen
de prefaties van <Kerstmis>, de Verschijning ofwel Driekoningen>”van het Heilig
Kruis, van Pasen en van Hemelvaart, Pinksteren en Christus Koning.
“Want door het geheim van de vleeswording”van het Woord scheen
het nieuwe licht van de helderheid in onze geestesogen; opdat wij
God zichtbaar kennen, door hem tot liefde voor het onzichtbare geraken.”
“Want toen Uw eniggeboren Zoon verscheen in onze menselijke natuur, herstelde Hij ons het nieuwe licht van Zijn onsterfelijkheid.”
“Gij hebt het Heil van het menslijk geslacht in het hout van het Kruis
gevestigd opdat waar de dood is ontsprongen, ook het leven zou op-
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rijzen” en Hij, die door het hout heeft overwonnen, ook door het hout
overwonnen zou worden, Door Christus onze Heer”(Heilig Kruis)36
Hij toch is het ware Lam, dat de zonden van de wereld heeft weggenomen,
en door te sterven vernietigde Hij onze dood, en door weer op te staan herstelde Hij ons leven.
“Die na zijn verrijzenis aan al zijn leerlingen op zichtbare wijze is verschenen en voor hun ogen ten Hemel is opgestegen om ons aan zijn Godheid deelachtig te maken.
“Die opgeklommen is tot de hoogste der hemelen en gezeten aan Uw rechterhand de beloofde Heilige Geest op deze dag over Uw aangenomen kinderen heeft uitgestort”.
“Die Uw Eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, de Eeuwige Priester en
Koning van het heelal, met vreugdeolie hebt gezalfd; opdat Hij, door Zichzelf op
het Altaar van het Kruis als vlekkeloze en vredemakende Offerande te offer te
brengen, het geheim van de Verlossing der mensheid zou voltrekken; opdat Hij
door alle schepselen aan zijn macht te onderwerpen, aan Uw oneindige Majesteit
een eeuwig en algemeen rijk zou overdragen: een Rijk van Waarheid en Leven,
een Rijk van Heiligheid en genade, een rijk van rechtvaardigheid, van liefde en
vrede”.
Ze worden alle afgesloten met: “En daarom zingen wij met de engelen en
aartsengelen, de tronen en heerschappijen en al de hemelse heerscharen het
loflied van uw heerlijkheid, zonder ophoudend zeggend…
Hierna dringen de engelenscharen met hun hemelse rangorden door in de
eucharistische offerviering. Dan buigt de priester aanbiddend het hoofd,
het koor en heel de geloofsgemeenschap voegen eenparig hun stem in de
hemelse “Hymnus Seraphicus” dat los barst:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et
terra gloria tua.Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini Hosanna in excelsis>.

Heilig, Heilig, Heilig de Heer
de God der Heerscharen. Vol
zijn Hemel en aarde van Uw
Heerlijkheid. Hosanna in de
Hoge. Gezegend Hij, die
komt in de Naam des Heren
Hosanna in den Hoge>.

In deze sublieme lofzang :
a. komen het Oude en Nieuwe Testament samen: door de eeuwen heen weergalmt
in eerste deel de lofzang van de serafijnen, welke Isaias in zijn roepings visioen
vernam:
“In het sterfjaar van koning Ozias, zag ik de Heer gezeten op een hoge
en verheven troon, en de sleep van zijn kleed vulde de tempel. Serafij36

De dood is ontsprongen aan de appelboom in het paradijs. Daar heeft Satan het eerste
mensenpaar overwonnen.
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nen stonden vóór Hem. Ieder had zes vleugels: twee om het gelaat,
twee om de voeten te bedekken en twee om te vliegen. En zij riepen elkaar toe en zeiden: “Heilig,Heilig,Heilig is de Heer, de God der hemelse heerscharen. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid”(6,1-3)
Heilig is God en heilig is ieder van de drie goddelijke personen. Hosanna is de
Hebreeuwse uitroeping en ontleend aan Psalm 118. Ze betekent “Help!”of
“Schenk heil!”.
b. Als teken dat Jezus Christus zijn bloedig Kruisoffer op onbloedige wijze tegenwoordig gaat stellen, is het tweede deel verbonden met zijn intocht in Jeruzalem aan het begin van zijn Lijdensweek. We lezen hierover, dat het talrijke volk
zijn mantels over de weg uitspreidde en dat anderen takken van de bomen sneden
en ze op de weg strooiden. “En de scharen, die voorop gingen en volgden, riepen
uit: Hosanna de Zoon van David. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren;
Hosanna in den Hoge!”(Mt.21,8-9)
c. Ook hemel en aarde komen samen in deze lofzang. Immers het eerste deel van
de lofzang vindt in de hemel plaats en het tweede klinkt op de aarde.
Hosanna is de Hebreeuwse uitroeping, ontleend aan Psalm 118 en
betekent <Help!> of <Schenk Heil>.
11.- Canon ofwel het eucharistisch Hooggebed:
Met uitzondering van het geschrift “De Sacramentis”, een document dat staat op
naam van de heilige Ambrosius, uit het einde van de vierde eeuw dateert en een
gedeelte van de canon bevat, namelijk vanaf het “Quam oblationem”, dat onmiddellijk voorafgaande aan de Consecratie gebeden wordt, tot aan het “Supplices te
rogamus”, het derde deel na de wezensverandering; met uitzondering van dit geschrift hebben wij geen enkel document waaruit precies valt op te maken, hoe de
tegenwoordige <Canon> is ontstaan. De gebeden “Te Igitur” “Memento” “Communicantes en “Hanc Igitur” “Memento”, die aan de het gebed voorafgaan kunnen
aan de pausen InnocentiusI(401-417)en Symmachus(498-514) ontleend zijn.37)
Het woord <Canon> betekent : “Regel”. De canon omvat de liturgische forrmulieren en ritussen, waarnaar de eucharistische offerhandeling(actio) is“geregeld”. De
canon als hoogheilige instelling moest worden beschermd tegen alle soorten misbruiken en ontheiliging door oningewijden. Het middel was de geheimvolle en
indrukwekkende “stilte”, waarin het mysterie gesluierd ligt. De Canon is het eigen gebed van de priester: de middelaar tussen God en de gelovigen. Zoals alleen
Hogepriester in het “Heilige der Heiligen”mocht binnen gaan, zo zondert de priester zich af in een geheimenisvolle stilte, om de “canon binnen te treden”.”intrat in
Canonem”.
De priester treedt deze “stilte” binnen met het gebed:
Te igitur clemenstissime Pater
per ipsum Jesum Christum
37
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Wij smeken U dan ootmoedig,
goedertierenste Vader Wij bidden
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Filium tuum Dominm nostrum
Supplices Oramus,ac petimus
uti accepta habeas et benedicas
+ haec dona, haec + munera
haec + sancta sacrificia
illibata, in primis, quae tibi
offerimus pro Ecclesia tua sancta
catholica : quam pacificare,
custodire et adunare et regere
digneris toto orbe terrarum :
una cum famulo tuo Papa ,
nostro...N et Antistite nostro N...
N… et omnibus orthodoxis atque
Catholicae Fidei cultoribus

U en smeken door Jezus Christus
Uw Zoon onze Heer, goedgunstig
aan te nemen en te zegenen
deze giften en deze gaven
deze heilige en onbevlekte offerande
welke wij U voornamelijk opdragen
voor uw heilige Katholieke Kerk
opdat het U behaagt haar de vrede
te verlenen, haar te bewaren en te
besturen in eenheid te behouden
de hele wereld door in vereniging
met uw dienaar onze H.Vader de
Paus N... en onze bisschop...
en alle rechtgelovigen en belijders
van het katholieke en apostolische
Geloof”.38)
Evenals een aantal gebeden bij de offerande, geeft het begin van dit gebed de indruk, dat de wezensverandering al is geschied en dat het offer al heeft plaats gevonden:
”U, derhalve goederendste Vader, vragen en bidden wij ootmoedig
door Jezus Christus, Uw Zoon, dat gij goedgunstig wil aanvaarden
en zegenen, deze gaven, deze geschenken, deze heilig onaangeroerde
offeranden”:
Voor dit alles geldt het volgende::
“Wij weten dat de Kerk in de liturgische taal van de Heilige Mis dikwijls
van de offergave spreekt alsof zij reeds geconsecreerd waren.
Zie bijv. de <secreta’s> waar eveneens gesproken wordt van “munera(offergaven), “dona”(geschenken of gift), “sacrificia” (offers).
Op dezelfde wijze spreekt Christus in zijn Hoogpriesterlijk gebed(Joh.17)van zijn Offer., alsof het reeds was volbracht. Ondanks zijn
verschillende onderdelen is het Mysterie van de Verlossing één en het heilige Offer wordt altijd in zijn volkomen eenheid beschouwd.39)
Het “Te igitur” wordt zoals gesteld, gevolgd door een ander gebed, dat met
uitzondering van het eerste deel(vermoedelijk negende of tiende eeuw) uit
het einde vierde , begin vijfde eeuw stamt. Het gebed luidt als volgt:
“Memento>,Domine famulorum,
famularumque tuarum N…et N…;
et omnium circumstantium, quorum
tibi fides cognita est, et nota devotio
pro quibus tibi offerimus, vel qui
tibi offerunt hoc sacrificium laudis
pro se, suisque omnibus, pro
redemptioneanimarumsuarum , pro
spe salutis, et incolumnitatis suae
38
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Heer, wees indachtig uw
dienaren en dienaressen
N… en N< en allen die hier
tegenwoordig zijn wier geloof
godsvrucht U bekend zijn
voor wie U offeren of die U deze
offerande van Lof voor zichzelf
en voor al de hunnen aanbieden,
tot verlossing hunner zielen, in

Vanzelfsprekend kan men hier geen namen van leden van de kerk van VaticanumII invullen.
Men kan deze bijv. vervangen door de naam van de priester, die de H.Mis opdraagt.
Dom Jean Puniet blz.197
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tibique reddunt vota sua aeterno Deo
vivo et vero”.

de hoop op hun zaligheid en veiligheid, en die U, eeuwige, levende
waarachtige God offeranden opdragen
Bij N…vult men de namen van die dienaren van God in, die men bijzonder in dit
Heilig Misoffer wil gedenken.40 ) Na “Te igitur”bidt de priester de:
Dit gebed begint bijna altijd eerst met het vermelden van de namen van Maria en andere
Heiligen. Alleen in de “communicantes”van Kerstmis, Epifania, Pasen, Hemelvaart en
Pinksterenis dit niet het geval.Daar wordt eerst datgene vermeld, wat er op die dag gevierd
wordt. Deze “communicantes”, die reeds in een brief van Paus Vivilius aan Profuturus,
bisschop van Barga, uit de eesrte helft van de zesde eeuw vermeld worden, 41) beginneen
met:
KERSTMIS: “In gemeenschap met, en vierend de hoogheilige dag, waarrop(in de nachtmis:
de hoogheilige nacht waarin) de ongereepte maagdelijkheid van de Heilige Maria aan deze
wereld de Zaligmaker heeft geschonken en ook de gedachtenis vererend allereerst van…”
EPIFANIA ofwel de Verschijning des Heren:”In gemeenschap met, en vierend de hoogheilige dag, waarop uw Eniggeborene, die gelijkelijk eeuwig met U is in heerlijkheid waarachtig zichtbaar in ons lichamelijk vlees is verschenen; en ook de gedachtnis vererend, allereerst van…”
PASEN: “In gemeenschap met, en vierend de hoogheilige dag(in de Paaswake: de hoogheilige nacht), van de Verrijzenis naar het vlees van onze Heer Jezus Christus; en ook e gedachtenis vierend, allereerst van…”
HEMELVAART: “In gemeenschap met, en vierend de hoogheilige dag, waarop onze Heer,
uw eniggeboren Zoon, onze sterfelijk natuur, waarmede Hij zich had verenigd, aan de rechterhand van Uw heerlijkheid heeft geplaatst, en ook de gedachtenis vererend, allereerst
van…
PINKSTEREN: “In gemeenschap met, en vierend de hoogheilige Pinksterdag, waarop de
Heilige GEEST aan de Apostelen in de gedaante van talloze tongen is verschenen, en ook
de gedachtenis vererend van…”
Dan volgt: “en ook de gedachtenis vierend van allereerst de glorierijke Maria”, enz. zoals
de gewone “communicantes”.

“Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis
Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi : Sed et bea-torum et Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Johanne, Thomae,
Jacobi, Fillipi,Bar-tholomei, Mathei, Simonis et Thaddei, Lini, Cleti, Cle-mentis,
Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrisogoni, Johannis et Pauli, Cosmas et
Damian : et omnium scanctorum tuorum: quorum meritis precibusque concedas,
ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxiliio”. Per Christum Dominum
Nostrum. Amen!
40

Waar de priester nu de namen invult van degenen voor wie hij het H.Offer opdraagt, werden tot de negende of tiende eeuw de namen hardop gelezen, die op een tweetal tafeltjes
waren vermeld. Dom Jean Puniet, blz.200
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Dom Jean Puniet, blz.204. Overigens werd naar aanleiding van het Concilie van Efese in
431, waar de leer van het goddelijk Moederschap van de zalige Maagd Maria werd afge
kondigd, deze eretitel onmiddelijk ingevoerd. (ibidem 205).
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“In gemeenschap met en de gedachtenis vierende, vooreerst van de
roemwaardige Maria, altijd Maagd, Moeder van God en onze Heer Jezus Christus, en ook van uw heilige Apostelen en Martelaren Petrus
Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, Thomas, Jacobus, Fillippus, Bartholomeus Matheus, Simonem, Thadeüs, Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrisogonus, Johannes Paulus,
Cosmas en Damianus en van al uw heiligen. Door wier verdiensten en
gebeden wij U smeken, ons te verlenen, dat wij in alles met de bijstand
van Uw bescherming versterkt worden.
Door de zelfde Christus onze Heer. Amen.
Om haar gebed en opdracht des te meer kracht bij te zetten, beroept de strijdende
Kerk zich hier op haar onderlinge gemeenschap(communicantes) met de heiligen,
de verheerlijkte ledematen van Christus, in de eenheid van hetzelfde Mystieke
Lichaam des Heren. Daarna vieren we hier de gedachtenis(et memoriam venerantes)van enige vooraanstaande en God bijzonder welgevallige hemelingen: <Maria>, van twaalf Apostelen en van twaalf martelaren42)opdat zij door hun verdiensten en voorspraak Gods bescherming voor ons zulllen verkrijgen(quorum meritis
precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio).
We staan hier voor de echt lokale Liturgie van de Eeuwige Stad met haar beroemde basilieken en relikwieënschatten.
Over deze Martelaren het volgende:
Linus(23sept.); Cletus (26april)die de marteldood stierf tijdens keizer Domitianus
(84-96); Clemens I(88-97 23nov. Waren de eerste drie opvolgers van Petrus). Sixtus (Xistus)is zeer waarschijnlijk Paus SixtusII geweest(257-258); Cornelius was
Paus van 251 tot 253(16sept).; Cyprianus, die ten aanschouwen van zijn gelovigen
werd onthoofd, was kerkvader en bisschop van Carthago (200-258 16sept.)43. Deze twee heiligen worden op dezelfde dag herdacht, omdat ze met elkaar correspondeerden. De 5 laatste martelaren zijn leken. Chrisogonus stierf tijdens de vervolging onder keizer Diocletianus(284-305)(24nov.). De gebroeders Johannes en
Paulus waren twee keizerlijke officieren en hovelingen., die in 362 op bevel van
keizer Juliaan de Afvallige in hun eigen paleis op de Mons Coelius te Rome onthoofd.(26juni); De uit Arabië afkomstige gebroeders Cosmas en Damianus, die uit
naastenliefde geneeskunst uitoefenden, stierven na vele folteringen de marteldood
in 303(27sept.44) Samen met de namen van de martelaren en martelaressen, die na
de Consecratie worden herdacht, geeft dit gebed bij uitstek aan dat de Heilige Mis
een Offer is.
Ze worden reeds in een brief van Paus Virgilius aan Profuturus, bisschop van
Bargam uit de eerste helft van de zesde eeuw vermeld(35)

42

De naam van de apostel Matthias wordt hier niet vermeld. Hij was niet aanwezig toen
Jezus het Heilig Misoffer heeft ingesteld. Jezus Zelf heeft aan Paulus de instelling hiervan
vermeld. Matthias wordt in de lijst van de Martelaren en Martelaressen na de Consecratie
genoemd.
43
Deze twee heiligen worden op dezelfde dag herdacht
44
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Hierna bidt de priester het volgende gebed, waarbij hij de handen uitstrekt over de
gaven: Dit gebaar is de uitdrukking van de plaatsvervangende voldoening. De
Joden legden bij een “zoenoffer”hun handen op het offerdier en wilden daarmee
uitdrukken, dat zij de zondeschuld op het dier overdroegen, dat daarna werd geslacht. Het dier echter kon onmogelijk voor de zondeschuld van de mensen voldoening geven. Het was een onvolledig en ontoereikend offer. Maar het Offer van
het Nieuwe Verbond kon dat wel. Het is volmaakt, want het Offerlam is Jezus
Christus zelf, die in de Kruisdood voor onze zonden voldoening bracht. Nu heeft
het gebaar volle betekenis. Doordat de Priester de handen over de offergaven
houdt uitgestrekt, wil hij zeggen: Christus neemt in zijn Offerdood de zonden van
alle mensen op zich.
- “Hanc igitur”:
“Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae
tuae, quaesumus Domine, ut placatus accipias : diesque nostros in tua
pace diponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum
tuorum jubeas grege numerari. Per Christum Dominum Nostrum.
Amen!”
“Wij smeken U dan, Heer, deze Offerande van onze priesterlijke bediening en tevens van geheel uw volk, goedgunstig te willen aanvaarden: en onze dagen in uw vrede te
bewaren; ons van de eeuwige ondergang te bevrijden, en
in het getal van uw uitverkorenen op te nemen. Door
Christus onze Heer. Amen!”
In dit gebed komt de Kerk terug op de offeranden. Ze bidt nogmaals
voor degenen in wier naam het Offer gebracht gaat worden. Dit gebed
dat zals vermeld uit het einde van de vierde, begin vijfde eeuw stamt,
staat sinds Paus Gregorius!*590-604) op deze plaats in de H.Mis. De
priester vervolgt met:
“Quam Oblationem”

Dit gebed, dat reeds op het einde van de vierde eeuw bestond, is een tweede <epiclesis> en gaat onmid
tie vooraf. Wij vragen in dit gebed om de “transsubstantiatie”ofwel de wezensverandering van de of
wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Het gebed luidt aldus:
“Quam oblationem tu Deus, in omnibus, quaesumus, beneic+tam, adscrip+tam, ra+tam, rationbilem, a
digneris : ut nobis Cor+pus en San+guis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi”.
Dit gebed is een soort tweede “epiclesis”, onmiddellijk voorafgaande aan de Consecratie. Wij vragen in dit gebed om de <transsubstantiatie>van de Offergaven
van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus.Hierbij maakt de priester
wederom een aantal keren een kruisteken over de offergaven. Het luidt aldus:
“Quam oblationem ti, Deus, in ……
omnibus Quaesumus, benedic+tam, …
adscrip+tam, ra+tam, rationabilem

Welk offer gij, God U, gewaardigen
oogt in alles, vragen wij, ge ze+gend
rechtskrach+tig, geldig waarachtig
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acceptabilemque facere dignerus: … en aanvaardbaar te maken; het worde ons
ut nobis Cor+pus et San+quis fiat …… dan het.Lichaam en Bloed van Uw bemin
dilectissimi Filii
tui Domini nostri Jesu Christi……………
beminde Zoon,onze Heer, Jezus
Christus
11. De Consecratie ofwel de wezensverandering van brood en wijn:
<Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas et venerabiles manus suas, et elevatus oculis in
caelum ad Te Deum Patren suum omnipotentem,
tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens :

Hoc est enim Corpus Meum.

Simili modo postquam coenatum est, accipiens et
hunc praeclarum Calicem in sanctus ac venerabiles manus suas : item tibi gratias
agens, benedixit deditque disccipulis suis, dicens : accipite, et bibite ex eo omnes :

Hic est enim Calix Sanguinis mei,novi et
aeterni testamenti:
Mysterium Fidei:
qui pro vobis et pro multis
effundetur in remissionem
peccatorum.
“Die daags voor zijn lijden het brood in zijn
heilige en eerbiedwaardige handen nam, en
zijn ogen te hemel opslaande tot U, o God,
zijn almachtige Vader, U dankende, het zegende, brak, en aan zijn leerlingen gaf zeggende, neemt en eet hier allen van,
want:
“Dit is mijn Lichaam”.
“Eveneens toen het maal gehouden was, nam Hij deze voortreffelijke kelk in zijn
heilige eerbiedwaardige Handen, en U ook dankend, zegende Hij hem en gaf hem
aan zijn leerlingen zeggende, neemt en drinkt hier allen uit, want:
“Dit is de kelk van mijn Bloed, van het nieuwe en eeuwige Verbond, geheim van het Geloof, dat voor U en voor velen zal worden vergoten tot
vergeving van de zonden”.
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De H.Eucharistie is het “Mysterium Fidei” bij uitstek. Deze woorden zijn later (316) toegevoegd. De H.Thomas van Aquino heeft het Mysterium Fidei prachtig bezongen in zijn :
“Adoro Te devote, latens Deitas:
visus, tactus, gustus in Te falliturr
sed auditu solo tuto creditur”
Devoot aanbid ik U verborgen Godheid.
Smaak, gezicht en tast wordt in U misleid,
maar Uw Woorden horend heb ik zekerheid.
“Credo quidquid dixit Dei Filius,
nil hoc verbo Veritatis verius”.
‘t Vast geloof in Christus eeuwig woord is mijn;
Niets toch kan meer wáár dan wel de Waarheid zijn>.
In Cruce latet sola Deitas.
At hic latet simul et humanitas.
Aan het Kruis verschool uw Godheid zich alleen;
Hier verbergt de schijn uw Mensheid ook meteen.
Ambo tamen credens atque confitens;
Peto quod petivit latro paenitens.
Maar in bei(de) geloof ik; beide ik belij.
Vragend wat U vroeg de moordenaar aan Uw Zij>.
+++
De H.Eucharistie is een “sacramentele ritus”. naar het kernachtige woord van
Thomas van Aquino:
“Eucharistia est Sacramentum perfectum dominicae passionis”:
De Eucharistie is het volmaakte Sacrament van ‘sHeren Lijden.
Welnu, een sacrament stelt tegenwoordig datgene, wat het betekent. Daarom
wordt in de H.Mis het bloedige “Sacrificie van het Kruis” zelf op een onbloedige
wijze tegenwoordig gesteld. Nergens verdwijnt de persoon van de celebrerende
priester zozeer als tijdens de Consecratie. De priester zegt niet : Dit is het Lichaam
van Christus doch wel in ‘sHeren Naam : “Dit is mijn Lichaam”.
De priester, - zo leert Thomas van Aquino – draagt de beeltenis van Christus, in
wiens persoon en kracht hij de woorden van de Consecratie uitspreekt. In de priester staat Christus zelf aan het Altaar, neemt het brood en “deze kostelijke
kelk”(ps22,5)<hunc praeclarum calicem>. Telkens als de priester uit kracht van
zijn “sacramenteel merkteken” handelt, stelt hij Christus’ priesterlijke inwerking
tegenwoordig. Deze hoogheilige Woorden komen rechtstreeks van Christus zelf
en ontlenen aan Hem hun goddelijke kracht. Christus zelf roept door de priester –
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aldus de H.Ambrosius - : “Dit is mijn Lichaam”. En de H.Johannes Chrisostomus(407) verklaarde in een vermaarde tekst:
“Niet een mens is het, die maakt, dat de voor gestelde offergaven
Christus Lichaam en Bloed worden, doch wel Christus zelf, die voor
ons gestorven is…de priester(in dienst van Christus) staat hier en
spreekt de woorden uit, doch de Kracht en de Genade is van God”.
12. De Elevatio (de Opheffing):
Deze zeer indrukwekkende ritus na de consecratie is een ogenblik waarop de
deelname van de gelovigen aan het H.Misoffer haar hoogtepunt bereikt. Bij dit
moment van de <Opheffing> kunnen de gelovigen als uiterlijk teken van aanbidding op de borst kloppen of een kruisteken maken. Ook kunnen gelovigen als een
simpele begroeting of aanroeping doen zoals: “Gegroet, Heil van de wereld,
waarachtig Offerlam”.ofwel: Adoro te, devote…ofwel Ave verum Corpus
e.a.gebeden. Na de consecratie van de wijn zegt de priester in naam van Jezus
Christus:
“Doet dit tot mijn gedachtenis”
Al wat voorafging, al wat Christus op die avond heeft gedaan en gezegd, woorden
en gebaren, zullen de Apostelen voortaan herdoen of wel herhalen, evenals de
Israëlieten steeds opnieuw het paaslam moesten nuttigen ter herinnering aan hunbevrijding uit hun slavernij van Egypte..
(Exodus XII,14; Ex.XIII,9; Dt.XVI,3). “Doet dit” slaat op de “offerhandeling”.
Doch de woorden van Christus bevatten meer dan een gebod. Ze schenken tevens
aan de Apostelen: de priesterlijke macht. Met de woorden: “Doet dit tot mijner
gedachtenis”, heeft jezuss dus het <priesterschap> ingesteld Hieruit blijkt heel
duidelijk dat de priester en offer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat
offeren de eerste opgave van de priester is.
Omdat de priester bij de consecratie van het broodd met de duim en wijsvingern
van beide handen de H.Hostie heeft opgeheven, houdt hij uit eerbied voor dit
hoogheilig Lichaam van Christus deze twee vingers aan iedere hand zelfs bij de
opheffing van de kelk met het Heilig Bloed tegen elkaar totdat ze na de uitdeling
van de H/Communie samen met de kelk met wijn en water “gereinigd”worden. Na
de “elevatio”vevolgt de priester:;
: Unde et memores…offerimus>: Gedachtenisgebed.
“Unde et memores, Domine nos
“En derhalve indachtig,Heer, zo wel
servi tui, sed et plebs tua sancta
het heilige lijden van dezelfde Chrisejusdem Christi, Filii tui, Domini
tus uw Zoon, onze Heer, als zijn vernostri, tam beatae passionis, nec
rijzenis uit de doden, en zijn opklimnon et ab inferis resurrectionis
men ten Hemel in heerlijkheid, brensed et in caelos gloriosae ascensigen wij uw dienaren en uw heilig
onis: offerimus praeclarae majesvolk, U doorluchtige Majesteit van
tati tuae de tuis donis ac datis
uw giften en gaven een zuiver+offer
hostiam+puram, hostiam+sanctam een+heilig offer, een vlekkeloos
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hostiam+immaculatam, Panem+
sanctam Vitae aeternae, et Calicem
+salutis perpetuae”.

offer: het+heilig Brood van het
eeuwige leven en de Kelk+van het
altijddurende heil.

Onder de eucharistische en van elkaar gescheiden gedaanten van ons brood en van
onze wijn, zie hier tegenwoordig hetzelfde Lichaam en hetzelfde Bloed, die waarlijk en werkelijk gescheiden werden in het Offer van het Kruis. Ziehier tegenwoordig hetzelfde en enige Offerlam, waarop Gij – als blijk van uw goddelijk
welbehagen - het vuur van uw verheerlijking hebt neergezonden door het glorievol uit de doden te doen opstaan. Ziehier het Slachtoffer, dat Gij voor de hemel
heb willen aanvaarden door het in de schoot van uw hemelse glorie op te nemen
als het uwe, voor immer omsloten in uw goddelijk welbehagen: eeuwig en hemels
Offerlam in heerlijkheid. Ziehier, nu tegenwoordig op ons aardse Altaar ditzelfde
zegevierende Lam, ditzelfde verheerlijkte Slachtoffer, sindsdien te ruste gelegd
voor het goddelijk aanschijn op het “verheven Altaar”het “sublime altare tuo” van
de hemel.
13. De Anamnese(gedachtenis):
Het “unde et memores”is een anamnese gebed. Wij gedenken en offeren. Naar het
voorbeeld van de Heer, op zijn bevel en in zijn macht wordt deze hoogheilige Eucharistie voltrokken, waarin op een onbloedige of sacra-mentele wijze het “Offer
van onze verlossing”tegenwoordig wordt gesteld.
De anamnese is een meesterwerk van eenvoud en verhevenheid. Dat komt tot uiting in “unde et memores, Domine”. Dit is eigenlijk een samenvatting van: “Heilige Vader, op het Laatste Avondmaal heeft Christus onze Hogepriester, tot ons
gezegd: “Doet dit tot mijn gedachtenis” ofwel: “Wat ik, de Hogepriester van het
Nieuwe Verbond, hier tijdens het Laatste Avondmaal verricht heb, doet gij op uw
beurt tot mijn gedachtenis”.
A Herdenken:
De kerngroep van de mysteries, die in dit gebed herdacht worden, omvat drie grote verlossingsgeheimen c.q.:
De dood en overwinning
( in de vorm van verrijzenis en hemelvaart)
van onze Zaligmaker.
Evenals Christus voor ons gestorven is, is Hij ook voor ons verrezen. Kernachtig
schrijft de Apostel Paulus:
<Zo Christus niet verrezen is, is onze prediking ijdel, ijdel ook uw geloof…en is Christus niet verrezen; dan is uw geloof leeg; dan bent u
nog in uw zonden(1Cor.XV,14-17).
De glorievolle Wederkomst des Heren ofwel de <Parousia> wordt ons door Paulus geleerd:

44
“Telkens wanneer gij dit Brood eet en de Kelk drinkt, verkondigt gij de dood des
Heren totdat Hij komt(1Kor.11,26)
NB. De Menswording wordt hier niet vermeld, hoewel<incarnatio> van het
Woord in innige betrekking staat tot de Kruisdood van Christus. Door het feit zelf
dat het “Woord”, de tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid , de menselijk
natuur heeft aangenomen, werd Jezus Christus de Godmens, de priesterlijke Middelaar tussen God en de mensen. Hij werd tot priester gewijd in zijn menselijke
natuur. Als een zalvende olie werd de goddelijke natuur over de aarde uitgespreid
over de natuur welke Hij aannam: Zo is Christus de “Gezalfde”, de Hogepriester
in eeuwigheid.
Samenvattend geldt voor het gebed “Unde et Memores”als gedachtenis: Onder de
eucharistische en van elkaar gescheiden gedaanten van brood en wijn, zie hier
tegenwoordig hetzelfde Lichaam en hetzelfde Bloed, die waarlijk en werkelijk
gescheiden werden in het Offer van het Kruis. “Ziehier tegenwoordig hetzelfde
en enige Offerlam, waarop Gij o hemelse Vader,- als blijk van uw vaderlijke welbehagen- het vuur van uw verheerlijking hebt neergezonden, door het glorievol uit
de doden te doen opstaan. Ziehier hetzelfde Slachtoffer, dat Gij voor de gehele
wereld hebt willen aanvaarden, door het uit de schoot van uw hemelse glorie op te
nemen als het uwe, voor immer omsloten in uw goddelijk welbehagen: eeuwig en
hemels Offerlam in heerlijkheid. Ziehier nu tegenwoordig op ons aardse altaar
ditzelfde zegevierende Offerlam, ditzelfde verheerlijkte Slachtoffer, sindsdien te
ruste gelegd vóór uw goddelijk aanschijn op “uw verheven altaar”(in sublime altare tuo) van de hemel”.
b. Offeren:
“Doe dit tot mijn gedachtenis” betekent ook: naar het voorbeeld van de Heer, op
zijn bevel en in zijn macht wordt deze hoogheilige Eucharistie voltrokken, waarin
op een onbloedige ofwel sacramentele wijze het Offer van onze verlossing tegenwoordig wordt gesteld. Het “unde et memores”leert ons ook wie offeren, namelijk: “Offerimus” ofwel “Wij offeren”. Dit zijn, zoals uit het gebed blijkt: Priester
en gelovigen.
1ste. de priester als “nos servi tui”
Zijn uiterste wil indachtig, offeren wij, uw priesters, “Offerimus nos servi
tui”,dank zij ons priesterlijk merkteken. “Sevus” betekent in het liturgisch spraakgebruik “priester”en “servitus”is priesterlijke bediening. Zo bidt de priester bijv.
vóór de consecratie, dat de Heer zijn opdracht gelieve te aanvaarden: “Hanc igitur
oblationem servitutis nostri”.
2de. Zijn heilig volk.
“en ook van uw heilig volk”….”sed et cunctae familiae tuae”.
Dat ook de gelovigen mee offeren, blijkt niet alleen uit dit gebed. De priester heeft
voorafgaande aan de prefatie reeds gebeden: “Bidt broeders, opdat u en mijn offer
welgevallig aan God de Almachtige Vader. Na de Prefatie bad hij:

45
“Gedenk, Heer uw dienaren en dienaressen…voor wie wij of die zelf U dit offer
brengen voor zichzelf en al de hunnen”. Paus InnocentiusIII(1198-1216) zegt:
Niet alleen de priester offert, maar ook alle gelovigen: want wat in het bijzonder
volbracht wordt door de bediening van de priester, dat geschied op algemene wijze door het verlangen van de gelovigen”45)
De heilige Robertus Bellarminus, kerkleraar zegt:Het Offer wordt op de eerste
plaats opgedragen in de Persoon van Christus. Daarom is de opdracht die op de
consecratie volgt, als het ware een getuigenis dat heel de Kerk instemt met de opoffering, door Christus gedaan en dat tezamen met Hem het Offer opdraagt”.46)
Dankzij het merkteken van het heilig Doopsel zijn wij Gods volk. Gedrenkt met
het leven van de Heiligmakende genade is de Christen ook een heilige. Wij sluiten
ons aan bij de enige offerhandeling van Christus, de Gekruisigde en offeren aan
uw verheven majesteit, onder de blijvende gedaanten van ons brood en onze wijn,
ditzelfde en enige Lam Gods. Wij dragen het U op als ons rein, ons heilig en ons
vlekkeloos Slachtoffer: het Brood van het eeuwige leven en de Kelk van het altijddurende Heil.
Ook het gelovige volk, de christelijke gemeenschap, heeft krachtens haar
H.Doopsel, haar aandeel in de opdracht van het H.Misoffer. De gelovigen zijn wel
niet “middelaars”tussen God en het volk, maar door de handen van de priester
wordt de Heer een offer opgedragen, dat uitgaat van de stoffelijke offergaven:
geschapen door God( “de tuis donis et datis”), doch aangeboden door de gelovigen. De gehele heilige Kerk is het Mystieke Lichaam van de eeuwige Hogepriester. Zij is het “Gens sancta, regale Sacerdotium”ofwel: het heilige volk, het Koninklijke priesterschap.
Mee-offeren van de gelovigen volgens “Mediator Dei et Hominum”.
Ook Paus PiusXII spreekt in zijn encycliek “Mediator Dei et Hominum” over de
deelname van de gelovigen bij het opdragen van het Eucharistisch Offer.47 Allereerst roept hij de gelovigen op aan het Offer deel te nemen door zich te verenigen
met Christus als priester en met Christus als slachtoffer. Dan waarschuwt hij nadrukkelijk voor een valse opvatting die in onze dagen gemeengoed is geworden,
namelijk: het volk bezit een ware priesterlijke macht. Volgens die valse leerstelling handelt de priester slechts uit kracht van een ambt dat hem door het volk is
opgedragen. De ware leer leert ons dat het volk onder geen enkel opzicht de persoon van de goddelijke Verlosser Jezus Christus vertegenwoordigt. Het is geen
middelaar tussen zichzelf en God en kan dus op geen enkele wijze priesterlijke
macht bezitten.
Dan zegt de paus: “Dit alles staat vast met geloofszekerheid, doch daarnaast moet
men zeggen, dat ook de gelovigen het goddelijk slachtoffer offeren, maar onder
een ander opzicht”.M.a.w.: Tot op zekere hoogte wordt naar waarheid gezegd, dat
de gelovigen offeren. Hoe moeten we dit volgens Paus PiusXII verstaan? Nadat
hij de bovenvermelde woorden van Paus InnocentiusIII en de H.Robertus Bellarminus heeft aangehaald en ook verwezen heeft naar de reeds vermelde teksten
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De Sacro Altaris Mysterio III,6
De Missa,I,cap,27. Beide citaten ontleend aan de Enc.<Mediator Dei et Hominum>
47
Ecclesia Dei nrs.79-92
46
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uit de H.Mis, die spreken over “mijn en u offerande”, het offer van uw dienaren en
van heel de gemeenschap der gelovigen, spreekt hij over de redenen, waarom de
gelovigen ook offeren.
Hij begint met de verwijderde redenen. Hij zegt: “Het gebeurt niet zelden dat de
gelovigen die bij de heilige handelingen tegenwoordig zijn, hun gebeden afwisselend verrichten met de gebeden van de priester. Vervolgens bieden ze soms – in
de oudheid gebeurde dat – zoals we bovenstaand zagen – meer aan de bedienaren
van het altaar c.q. de priesters het brood en de wijn opdat deze het Lichaam en het
Bloed van Christus worden. En tenslotte: door hun aalmoezen bewerken ze dat de
priester het goddelijk slachtoffer voor hen opdraagt”.M.a.w. door het geven van
stipendia zorgen zij er voor, dat de priester het H.Misoffer opdraagt.48
Dan spreekt hij van de innerlijke reden “Maar er is ook een innerlijke reden,
waarom van alle christenen vooral van hen, die bij het altaar aanwezig zijn, gezegd kan worden dat ze offeren” Hij vervolgt met: “Om in deze hoogst belangrijke stof geen verderfelijke dwaling te laten ontstaan, moeten we nauwkeurig omlijnde omschrijving geven van de eigenlijke betekenis van het woord <offeren>.
In dit kader spreekt de Paus van een offerande c.q.een offeren in uitgebreide en
een offeren in beperkte zin. Offeren in uitgebreide ofwel eigenlijke zin van dit
woord:
Dit is de handeling waardoor Jezus Christus in staat van slachtoffer op het altaar
tegenwoordig komt. Dit gebeurt doordat de priester als vertegenwoordiger van de
Persoon van Jezus Christus ofwel als een “andere Christus diens consecratiewoorden uitspreekt: “Hoc est corpus meum” en“Hic est enim calix Sanquinis meo
etc.” Aan deze vorm van offeren hebben de gelovigen geen enkel aandeel49)
Offeren in beperkte zin van het woord:
Nadat Jezus Christus door de consecratie woorden in staat van slachtoffer op het
altaar tegenwoordig is gekomen, hernieuwt Hij door middel van de priester onder
de gedaante van Brood en Wijn zijn Kruisoffer. Dit is offeren in beperkte zin.
Hieraan hebben de gelovigen om een tweetal redenen deel. Allereerst dragen ze
het offer op door de handen van de priester. Op de tweede plaats dragen ze het
offer in zekere mate met de priester op50)
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De Paus zegt het als volgt: “Het gebeurt niet zelden, dat de gelovigen, die bij heilige de
handelingen tegenwoordig zijn, hun gebeden afwisselend verrichten met de gebeden van de
priester. Vervolgens bieden ze soms – in de oudheid gebeurde dat”, zoals we bovenstaand
zegen – “meer- aan de bedienaren van het Altaar”- cq de priesters – “et brood en de
wijn,opdat deze het Lichaam en Bloed van Christus worden. En tenslotte: door hun aalmoezen bewerken ze, dat de priester het goddelijk slachtoffer voor hen opdraagt.”
49
De Paus zegt het als volgt: De onbloedige offerhandeling door welke Christus door het
uitspreken van de worden van de consecratie op het Altaar in staat van slachtoffer hij de
Persoon van Christus vertegenwoordigt en niet voor zover hij de persoon van de gelovigen
vertegenwoordigt.(Ecclesia Dei, nr.91) voltrokken door de priester en wel voor zover hij de
Persoon van Christus vertegenwoordigt en niet voor zover hij de persoon van de gelovigen
vertegenwoordigt.(Ecclesia Dei, nr.91)
50
De Paus zegt het als volgt: “Maar door het goddelijk Slachtoffer op het Altaar te plaatsen,
biedt de priester Het als offerande aan God de Vader aan tot verheerlijking van de Allerheiligste Drie-eenheid en tot nu van heel de Kerk. Aan deze offerande in de beperkte zin van het
woord, nemen de gelovigen op hun wijze en om een tweevoudige rede deel, nl. omdat ze het
Offer niet slechts door de handen van de priester, maar in zekere mate tezamen met hem
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a. opdragen door de handen van de priester:
“Dat de gelovigen het offer door de handen van de priester opdragen, blijkt uit het
feit, dat de bedienaar van het altaar”ofwel de priester “handelt in de persoon van
Christus als Hoofd dat in naam van al de ledematen handelt”. M.a.w.: de priester
handelt namens Christus. Door zijn handen brengt Christus zijn offer. Jezus doet
dat als hoofd van alle gelovigen. Daardoor dragen de gelovigen het Offer op door
de handen van de priester.51).
b. het opdragen tezamen met de priester:
Dit blijkt uit het feit, dat het gelovige zijn eigen wensen van Lofprijzing, van
smeking, van uitboeting en van dankzegging verenigt met de wensen en de
intentie van de priester, ja, van de Hogepriester, ofwel van het goddelijke
Slachtoffer Jezus Christus zelf. ZE doen dit met de bedoeling, dat die wensen aan
God de Vader worden aangeboden, wanneer Jezus Christus bij de consecratie door
de priester aan God de Vader wordt aangeboden.52)
“Offerimus”ofwel “Wij offeren”, is wel het leidmotief, dat de hele canon en de
H.Mis beheerst. “Aan ons uw Heilige Kerk, hebt gij , o Heer uw eucharistisch
Offer nagelaten. Aan ons , uw priesters hebt Gij bevolen Het in uw macht en naar
uw voorbeeld op te dragen.
Uitgaande van de handen van de christengemeenschap, waren deze offergaven
slechts aardse goederen: het brood van de tarwe en de wijn van de druiven. Overgaande in de handen van de Vader, zijn deze – door de consecratie van de priester
– geworden tot het Lichaam des heren onder de blijvende gedaante van het brood,
en tot het bloed des Heren onder de blijvende gedaante van de wijn.
Maria en Johannes staande onder het Kruis in innige vereniging met de stervende
Verlosser zijn voor ons een voorbeeld hoe wij aan het H.Misoffer deel kunnen
hebben.
De Eucharistie is een sacramentele ritus. Deze gedachtenis viering van ’sHeren
Kruisdood en de tegenwoordig stelling hiervan in het Heilig Misoffer zal pas eindigen met de einde van de wereld zelf>.
Na het <unde et memores> bidt de priester:

opdragen en door die deelname wordt ook de offerande van de kant van het volk tot de liturgische eredienst teruggebracht.
51
Dat de gelovigen het Offer door de handen van de priester opdragen, blijkt uit het feit, dat
de bedienaar van het Altaar handelt in de Persoon van Christus, als Hoofd, dat in naam van
de ledematen offert. Daarom zegt men terecht, dat heel de Kerk door Christus de opdracht
van het Slachtoffer volbrengt.(Ecclesia Dei nr.92)
offert. Daarom zegt men terecht, dat heel de Kerk door Christus de opdracht van het Slachtoffer volbrengt.(Ecclesia Dei nr.92).
52
.Dat het volk samen met de priester offert, wordt niet gezegd, omdat de ledematen van de
Kerk op dezelfde wijze als de priester zelf de zichtbare liturgische handeling voltrekken – dit
komt alleen de priester toe – maar omdat het zijn eigen wensen van lofprijzing, van smeking, van uitboeting, en van dankzegging verenigt met de wensen en de intentie van de priester, ja, van de Hogepriester zelf, met de bedoeling, dat ze bij de opdracht van het Slachtoffer
ook door middel van de uitwendige handeling van de priester aan God de Vader worden
aangeboden
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“Supra quae”: propitio ac sereno vultu
respicere digneris: et accepta habere,
sicut acepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium
Patriarchae nostri Abrahae: et quod
tibi obtulit summus sacerdos tuus
Melchisedech, sanctum Sacrificium,
Immaculatam hostiam”.

Gewaardig u genadiglijk en mild
daarop neer te zien en het te aanvaarden, zoals Gij hebt willen
aanvaarden de gaven van uw
dienaar Abel, de rechtvaardige
en het offer van onze aartsvader
Abraham, en wat uw hogepriester
Melchisedech, een heilige
Offerande, een vlekkeloos offer”.:

Dit gebed is zeer rijk aan gedachten
Hier smeken wij met aandrang, dat God Zich gewaardige ons Offer te aanvaarden. Daarom wordt in dit gebed de gedachtenis opgeroepen van drie offeraars
uit het Oude Verbond, die uitmuntten door hun heiligheid:
- Abel, de rechtvaardige(“justi Abel”)
- Abraham, “onze aartsvader”en
- Melchisedech: de koning der gerechtigheid en priester van de Allerhoogste.
Deze drie offers zijn voorafbeeldingen van het Offer van Christus en het
H.Misoffer. Abel, die juist om zijn welgevallig offer door zijn broeder Kaïn wordt
gedood, stelt Christus voor, die aan het Kruis Offerpriester en Offer tegelijk is.
“Supplices”:
“Supplices te rogamus, omnipotens
Deus: jube haec perferri per manus
Sancti Angeli tui in sublime altare
tuum, in conspectu divinae majestatis
tuae: ut quotquot, ex hac altaris
participatione sacrosanctum Filii tui
Corpus et Sanquinem sumpserimus,
omni benedictione caelesti et gratia
repleamur”.

“Ootmoedig vragen wij u,
almachtige God, laat dit door de
handen van uw heilige engel
brengen tot op het Altaar in de
hoge, voor het aanschijn van uw
goddelijke Majesteit; opdat wij
allen het hoogheilige Lichaam
en Bloed van uw Zoon zullen
ontvangen met hemelse genade
vervuld worden.

Waarom smeekt het?
Dat de heilige Engel van God het Offer mag wegnemen van het aardse altaar en
naar het Hemelse Altaar brengen. Want slechts dan kan het heilige Offer, waarvan
we thans het Lichaam en Bloed van Christus genieten ons hemelse zegen en genade brengen. Let op de diepte en verhevenheid van dit ge-bed.”Dat men veeleer
met deemoed en heilige schroom moet vereren, dan trachten het te verklaren”.
Volgens de geheime Openbaring(Apoc.6.9) staat in de Hemel een Altaar waarop
het Lam als geslachtofferd verschijnt en wij horen van een verheven Godsdienst,
een soort Mis, die de zaligen daar vieren.
De gebedslijn van “Supplices”loopt in twee tegenovergestelde richtingen. Enerzijds gaat het van de aarde naar de hemel, opdat ons Offer door de handen van de
engel(Michaël)overgebracht wordt van ons aardse altaar naar het hoog verheven
altaar van de hemel. Anderzijds loopt het van de hemel naar de aarde, opdat uit
deze “Hemelvaart”, als een Pinkstergenade zou volgen van hemelse zegeningen
en genade in onze zielen, die met Christus Lichaam en Bloed zullen worden gevoed.
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De priester vervolgt met:
“Memento”:
Gedenk ook o Heer,uw dienaren en dienaressen N.en N. die ons zijn voor-gegaan
“cum signo fidei” met het teken van het Geloof, “et dormiunt in somno pacis”en
rusten in de slaap des vredes; Geef hun, Heer en allen, die “in Christo quiescentibus”, die in Christus rusten, de plaats der verkwikking, licht en vrede”.
Wat een heerlijk gebed! Trouwe weerklank van de talloze grafschriften uit de
diepten van de catacomben. Het christelijk “coemeterium”(kerkhof)is wel naar de
ware betekenis van het woord de “slaapstede”van de Christelijke gemeenschap.
“Nobis quoque peccatoribus”
“Gewaardig U ook aan ons uw zondige dienaars, die op de overvloed van uw barmhartigheid vertrouwen enig deel en gemeenschap te verlenen met uw apostelen en martelaren”.
Dan volgen de namen van martelaren en martelaressen. De verheven schoonheid
van dit gebed schuilt hierin: in het H.Misoffer wordt Christus niet alleen opgedragen, doch als hoofd van het Mystiek Lichaam neemt Hij ook zijn Kerk mee in zijn
offer. Daarom heeft de H.Kerk niet geaarzeld door te dringen tot het diepste, tot
het innigste van het H.Misoffer en in de eucharistische Canon de gedachtenis ingelast van haar levenden en overleden leden, van haar hiërarchie en haar heiligen,
om als de waterdruppel in de Kelk te vermengen in de eenheid van de opdracht
van Christus.
Met Johannes is Johannes de Doper bedoeld(24juni. 29aug.)
Stefanus is de eerste martelaar(26dec.)zijn licham rust naast dat van de hei-lige
martelaar Laurentius(3aug.). Naast de apostel Matthias(24febr.) wordt Barnabas
vermeld, de metgezel van Paulus, die door de H.Kerk ook als apostel wordt vereerd.(11juni). Ignatius was als tweede bisschop van Alexandrië in Syrië de opvolger van de Heilige Petrus. Hij stierf rond 207 de marteldood tijdens de vervolging
onder keizer Trajanus(1febr.). Dan volgen drie Romeinse martelaren: Alexander,
waarschijnlijk een van de zonen van de H.Felicitas, en Marcelinus en Petrus. Dan
komen zeven heilige martelaressen, die niet allen uit Rome afkomstig waren, maar
er toch bijzonder vereerd werden. De eerste de H.Felicitas is ongetwijfeld martelares, die haar feest heeft op 23 nov. Haar zeven zonen werden tegelijk gemarteld.
Perpetua is de beroemde martelares uit Carthago die samen met haar slavin Felicitas als geloofsleerlingen tijdens de vervolging onder keizer Septimus Severus na
gegeseld te zijn op 7masart 2020 of 203 het H.Doopsel van het bloed hebben ontvangen. De H.Agatha werd tijdens de vervolging onder Keizer Decius omstreeks
het jaar 251 in Catania op het eiland Secilië en in de kerker gedood(5febr.) De
H.Lucia is omstreeks 304 op het eiland Secilië tijden de vervolging onder keizer
Diocletianus met het zward gedood(13dec.). Van de H.Cecilia, patrones van de
koorzangers, wiens stoffelijk overschot volkomen in tact is gevonden, is de sterfdatum onbekend(22nov.) De H.Agnes, die op 13 jarige leeftijd omstreeks 250 de
marteldoodd onderging. Wordt in een tweetal kerkelijke feesten herdacht, 21 en
28 jan.). De laatste is de H.Anastasia. Onder deze naam worden op 25 dec. verschillende heilige martelaressen vereerd. Hier betreft het een Romeinse heilige,
die tijdens keizer Diocletianus omwille van Christus ter dood is gebracht.
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Dit gebed is een voortzetting van het <supplices>. Er wordt niet enkel gebeden
om zegen en genade uit de Hemel, maar om hemelse zaligheid zelf in gemeenschap met de apostelen en martelaren.
“Per Christum Dominum nostrum” ofwel “Door christus onze Heer”
zijn de laatste woorden van het “Nobis quoquo”. In aansluiting hierop volgt de
eindverheerlijking van de canon met het gebed:
“Per quem”:
“Per quem haec omnia, Domine, semper bona creas,
sancti+ficas,, vivi+ficas, bene+dicis et praestas nobis”.
“Door wie Gij Heer, al dit goede steeds voort brengt, heiligt, levend maakt, zegent en aan ons meedeelt”.
“Al dit goede. Oorspronkelijk zijn dat de offeranden van brood en wijn, die door
GOD gescahpen zijn en door de opdracht aan het Altaar geheiligd zijn. En nu zijn zij
veranderd in het Lichaam en Bloed van Christus en daardoor levend geworden en een
onuitsprekelijke bron van zegening. Ze zijn een heilige spijs voor de gelovigen geworden en God zelf deelt ze uit door de handen van de priester”.53
Na het “Per quem” ontbloot de priester de Kelk, maakt een kniebuiging,
Neemt de H.Hostie tussen rechterduim en wijsvinger en de kelk met de linker-hand.
Dan tekent hij met de H.Hostie drie kruisjes boven de Kelk. “De drie kruistekens over
de gedaante van brood en wijn betekenen, dat de drievoudige werking waardoor zij
geheiligd, levend gemaakt en gezegend zijn, uitgaat van de kracht van het offer van
Jezus, waarvan de verdiensten de wereld hebben vrijgekocht en haar voortdurend verlossing schenken.54 Nu volgt:
12. de Comunieritus:
Deze bestaat uit meerdere onderdelen. We beginnen met:
a. de voorbereiding op de H.Communie
Hoe meer de ziel haar ontvankelijkheid verruimt, des te overvloediger wordt zij
begenadigd met de heerlijke vruchten van de H.Communie. Daarom bidt de priester:
<Pater noster>, qui es in caelis>
Sanctificetur nomen tuum
Adveniat Regnum tuum
Fiat voluntas tua sicut in ….
caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie
53
54

Aldus Dom Jean de Puniet,bl.239
Ibidem, blz.240

Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiedde op
aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks
brood.. en vergeef ons onze
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Et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas in tentationem
Sed libera nos a malo

schulden. zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren
en leid ons niet in bekoring.
Maar verlos ons van het kwade.

Vanwege de voornaamheid van het <Gebed des Heren> en vooral om de bede:
<Geef ons heden ons dagelijks brood>kreeg dit gebed een plaats in het
H.Misoffer. Dit gaat terug tot de begintijd van de Kerk. Het “Onze Vader” volgens Mattheus (6,9-15), staat in de Didaché (80-100)daaraan toegevoegd de
“doxologie”: “want aan U is de macht en de glorie in de eeuwen der eeuwen”.
Hieruit blijkt dat het “Onze Vader” in die tijd al als Liturgisch Gebed in gebruikt
was. Ook andere kerkvaders als de H.Cyrillus van Jeruzalem(+386); de H.Hiëronymus(430); en Augustinus(+430)getuigen hiervan.Oorsppronkelijk was dit gebed
de enige voorbereiding op de H.communie. In Rome gaf Pauss Gregorius de Grote(590-604) het zijn tegenwoordige plaats.55
In dit gebed wordt God niet als vader van het heelal, maar als”Vader van onze
Heer Jezus Christus en van de Gelovigen”voorgesteld.
De christen bidt niet:”mijn”Vader, maar “onze”Vader, omdat hij niet een afgezonderde en op zichzelf staande enkeling is, maar het lidmaat van een levende en
organische gemeenschap: de Kerk, die het “Mystieke Lichaam van Christus” is.
“Onze Vader”is een woord van diepe eerbied, van mateloos vertrouwen, van
“kinderlijke”liefde. Nooit eerder heeft men zo gebeden.
a.”Uw Naam worde geheiligd”: Zeker, de “Vader” is heilig: de Serafijnen zingen
het Trisagion(<heilig,heilig, heilig) en “hemel en aarde zijn vol van zijn glorie”.Om de Glorie van de Vader, groeit en bloeit dan de Heiligmakende Genade,
die de Christenen in het H.Doopsel werd ingestort. Vandaar: “Weest heilig, want
ik ben heilig”(1Petrus 1,16)
b. “Uw Rijk kome”: Het Rijk Gods wordt innerlijk gevestigd in de zielen door de
Heiligmakende Genade en uiterlijk door de uitbreiding van zijn H.Kerk over de
aarde. Door dit gebed getuigen de Christenen van de glorievolle wederkomst van
Christus(Parousia), die het Godsrijk voor immer zal vestigen. Dan zullen de triomfkreten uit het Boek Openbaring van Johannes bewaarheid worden:
“Gekomen is het Koninkrijk over de wereld van onze
Heer en zijn Christus, en heersen, zal Hij in de eeuwen der eeuwen”(Openbaring 1I,15)
c. “Uw wil geschiedde op aarde, zoals in de hemel:
De Wil van de Vader: dit was de leidraad van Christus’ handel en wandel vanaf
zijn intrede in deze wereld : “Vader, ik kom om Uw Wil te volbrengen” tot zijn
laatste ademtocht op het Kruis. De Wil van de Vader is “Liefde” Naar Christus’
voorbeeld tracht de christen de wil van de Vader te volbrengen, vooral in het uur
van beproeving: “Vader, laat deze Kelk aan mij voorbijgaan, doch niet mijn wil,
maar uw wil geschiede”. (Mt.26,39)
d.”Geef ons heden ons dagelijks brood”:
55
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Alhoewel wij hier het voedsel van het lichaam vragen, wordt in het H.Misoffer de
naderende H.Communie ons tot voedsel voor de ziel gebracht.
e.”En vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren”
Ook dit, met volmaakt berouw gebeden, is een heerlijke voorbereiding op de
H.Communie. Indien wij van ganser harte aan anderen vergeven, dan zal de
Barmhartigheid des Heren ons overweldigen. Zoveel belang hechtte de Heer Jezus
aan deze vraag, dat Hij na het ”Onze Vader”geleerd te hebben, hier onmiddellijk
op terugkwam:
“Want indien gij aan de mensen hun misstappen vergeeft, zal uw Hemelse Vader
ook u vergeven; Maar indien gij niet aan de mensen vergeeft, zal uw Vader ook
uw misstappen niet vergeven”(Mt.6,4-15)
f.”En leid ons niet in bekoring”:
God bekoort niemand, maar laat toe dat wij bekoord worden.
Nochtans zegt de H.Paulus: ”God is getrouw en zal u niet laten bekoren boven uw
krachten, maar u tegelijk met de bekoring ook de uitweg open maken, opdat gij
haar verdragen kunt”.(1Cor.X,13)
g. “Maar verlos ons van het kwade”: “Libera nos a malo”
De Griekse kerkvaders verklaren “den kwade” als de duivel “kwaad” in het algemeen.
2. Libera nos:
In de gelezen Mis haalt de priester vóór het “Libera” de pateen van onder de “corporale” weg, veegt ze af met het kelkdoekje, en houdt ze met de rand op het Altaar
geplaatst, terwijl hij zegt:
“Libera, nos quaesumus, Domine ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris”…”Wij bidden U Heer, verlos
ons van alle verleden, tegenwoordig en toekomstig kwaad”
Wij vragen verlost te worden van alle kwaad, zowel uit het verleden (praeteritis),
als uit het heden(praesentibus)en uit de toekomst(futuris). Het grootste kwaad is
de zonde met al haar gevolgen: de zonden uit het verleden om hun onuitgeboete
straffen; die uit het heden, welke het hart en de driften boeien en die uit de toekomst vanwege de bekoringen.
Verder bidt de priester in dit gebed: “
“Da propitius pacem in diebus nostris”. Dit is:
“Geef ons goedgunstig vrede in onze dagen”.
Hiertoe doet de Kerk een beroep op de machtige voorspraak van de H.Maagd Maria, van haar beschermheiligen Petrus en Paulus en van de H.Andreas. Op de eerste plaats zouden wij de “vrede met God” moeten verkrijgen door de be-vrijding
van onze zonden(“a peccato simus semper liberi”) of de innerlijke vrede van een
rein geweten en ook de uiterlijke vrede(“et ab omni perturbatione securi”)
3. het breken(fractio) van de H.Hostie.
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Terwijl de priester het slotgebed uitspreekt: “Per eumdem Dominum Jesum
Christum Filium tuum> breekt hij de H.Hostie middendoor boven de kelk. Dit
breken diende van oorsprong om de gedachtenisvieringn van Christus’Kruisdood
aan te duiden 56 ). Dan legt hij de rechterhelft op de pateen. Vervolgens breekt hij
een partikel van de linkerhelft van de H.Hostie boven de kelk, zeggende: “Qui
tecum vivit et regnat in Unitate Spiritus Sancti Deus” en legt de linkerhelft neer
op de pateen.
Met het deeltje van de H.Hostie, dat hij tussen rechterduim en wijsvinger houdt,
maakt de priester driemaal een kruisteken boven de Kelk, terwijl hij zegt:
Pax+Domini sit + semper Vobis+ cum(“de Vrede des Heren zij met U”). De misdienaar antwoordt namens de gelovigen:”et cum spiritu tuo”( “en met uw geest”).
Dasarna gaat de priester over tot de vermenging:
4.De vermenging(commixtio) van de Heilige Eucharistische gedaanten:
Wanneer hij het kleinste van de drie delen vande H.Hostie in de kelk laat vallen,
bidt de priester:
“Haec commixtio, et consecratio
Corporis et Sanguinis Domini
nostri Jesu Christi fiat
accipientibus nobis
in vitam aeternam.amen!

Deze vermenging en heiliging
van het lichaam en bloed onze
Bloed van onze Heer Jezus Christus
strekke ons die het nuttigen
ten eeuwigen leven. Amen!

Bedoeld is hier niet het woord “consecratio”in eigenlijke zin. Dit woord moet hier
verstaan worden in een oudere en meer algemene zin van: “heiliging”. In de vermenging van de heilige eucharistische Gedaanten ligt een heerlijk zinnebeeld,
namelijk van Christus, de Verrezene, wiens Vlees en Bloed, wiens ziel en Lichaam onafscheidelijk en verheerlijkt in de hemel verenigd zijn, die immer levend
is en door de H.Communie zijn goddelijk leven mededeelt.
Heeft de priester zich in de voorafgaande gebeden voornamelijk door middel van
Jezus Christus gericht tot God de Vader en tot de heilige Drie-eenheid in verband
met de komende nuttiging van het Lichaam en Bloed van onze Verlosser in de
heilige Communie richt hij zich rechtstreeks tot Jezus Christus. Dit blijkt met name uit het <Agnus Dei> en zoals we zullen zien, ook uit de dasarop volgende gebeden: “Domine Jezus Christe”, “Domine Jezus Christe, Fili Dei vivi” en “Perceptio Corporis”. Hierin richt de priester zich evenals bij het Agnus Dei rechtsstreeks
tot Jezus Christus. Hij begint met:
5. Het Agnus Dei.
Na de kelk met de palla toegedekt te hebben, maakt de priester een kniebui ging. Dan vouwt hij neergebogen de handen samen en klopt driemaal op de borst
zeggende:
<Agnus Dei, qui tollis peccata
56
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<Lam Gods, dat wegneemt de zonde
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mundi :
miserere nobis.>

der wereld
Ontferm U over ons.

<Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi
miserere nobis >

<Lam Gods, dat wegneemt de zonde
der wereld
Ontferm U over ons.

<Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi:
miserere nobis>

<Lam Gods, dat wegneemt de zonde
der wereld
Onferm U over ons.

Christus is het “Lam Gods”, het zuivere en zachtmoedige, geduldige Slachtoffer,
vooraf gebeeld in de Paaslammeren, voorspeld door Isaïas, aangekondigd en aangewezen door de H.Voorloper Johannes, bloedig opge-dragen op het Kruis, onbloedig opnieuw opgedragen door ons in het H.Mis-offer. Door zijn natuurlijk
bloed heeft het de uitdelging van al de zonden van de wereld verdiend.: Door zijn
eucharistisch Bloed past het zijn oneindige verdiensten op eenieder toe en neemt
zo de zonden van de wereld weg.
6. De laatste Voorbereiding: de Vredeskus+ de drie Communiegebeden.
Heel de Voorbereiding tot de H.Communie staat in het teken van de “Vredesgedachte”.Dit is het leidmotief van de ritus en gebeden. Reeds in het “Libera”
waardoor het “Onze Vader” met deze Voorbereiding wordt ver-bonden, ligt een
scherpe tegenstelling met het kwaad en de vrede: “da propitius pacem in diebus
nostris”ofwel “geeft goedgunstig vrede in onze dagen”.
Enkele ogenblikken later wanneer hij met de H.Hostie driemaal een kruis boven
de Kelke maakt, wenst de priester de gelovigen de vrede toe: <pax Domini sit
semper vobiscum>(de vrede des Heren zij altijd met u)
Na de <Commixtio>(vermenging van de H.Hostie en H.Bloed) besluit de priester
het <Agnus Dei> met dezelfde bede:
<Dona nobis pacem>(geef ons de vrede)
Dit verzoek bereikt zijn hoogtepunt in het Vredesgebed:
“Dominus Jesus Christus, qui
dixit pacem relinquo vobis
pacem meam do vobis
ne respicias peccata mea,
sed Fidem Ecclesiae tuae
eamque secundum voluntatem
pacificare et coadunare digneris

die Heer Jezus Christus, die
gezegd heeft: vrede laat ik
u na, mijn vrede geef ik u..
Let niet op onze zonden
maar op het Geloof van uw Kerk
Gewaardig U haar volgens Uw
Wil vrede en eenheid te schenken.

Dit gebed wordt bekroond met: “Pax tecum”
De Vredeskus
In het H.Misoffer (met diaken en subdiaken)krijgt de vredeskus “Pax” zijn heiligste en verhevenste betekenis. Zij was gebruikelijk al in de Apostoli-sche tijd en
zeker ten tijde van de H.Justinus(+167).Toen werd de vredeskus gegeven vóór de
Offerande naar het woord van Christus:
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“Zo gij uw gaven naar het altaar brengt en u daar herinnert, dat
uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar vóór het altaar.
Ga u eerst verzoenen met uw broeder, en dan weer gekomen zult
gij uw gaven offeren”.(Mt.5,23-24)
“De heilige Paulus spreekkt er dikwijls over in zijn brieven en altijd met dezelfde
woorden: “Salutate invicem in osculo sancto – Groet elkander met een heilige
kus.(49). Die formule is in de meeste Liturgieën opgenomen. De heilige kus was
een teken van eenheid. De christenen omhelsden elkaar bij alle samenkomsten
voor het gebed, zoals Tertullianus verhaalt. Terwijl de subdiaken de vredeskus aan
de geestelijkheid bracht, kusten ook de gelovigen elkaar, mannen en vrouwen afoznderlijk. Zoals hij tegenwoordig gebruikelijk is, betekent de vredeskus, dat allen
in gemeenschap zijn met de priester. Wanneer deze het Altaar kust, ontvangt hij
als het ware de vredeskus van Christus zelf. In de Middeleeuwen kuste hijop
sommige plaatsen zelfs de Hostie en gaf daarna de vredeskus aan de diaken. In de
Dominicaanse ritus bestaat ook nu nog de gewoonte om eerst de rechterkant van
de kelk te kussen, zelfs in de stille H.Mis.(50)
In het h.Misoffer krijgt de vredeskus(pax) zijn heiligse enmeest verheven betekenis.
N.B.De vredeskus valt weg op : Witte Donderdag(uit afkeer voor het verraad van
Judas) en in Rouwmissen.
De twee Communiegebeden dateren uit de negende en tiende eeuw.
Deze twee gebeden dateren uit de negende en tiende eeuw.
<Domine Jesu Christe,
Filii Dei vivi
qui ex voluntate Patris,
cooperante
Spiritu Sancto, per mortem
tuam mundum vivificasti
Libera me per hoc sacrosanctum
Corpus et Sanguinem
ab omnibus iniquitatibus meis
et universis malis:et fac me semper
inhaerere mandatis et a te
nunquam separari permittas qui
cum eodem Deo Patri et Spirit
Vivis et regnas Deus in
Saecula saeculorum.
Amen
Perceptio Corporis tui,Domine
Jesu Christe quod ego indignus
sumere praesumo non mihi
proveniat in judicium et
condemnationem,
Sed pro tua pietate prosit mihi
Ad tutamentum mentis et corporis
Et ad medelam percipiendam

Heer Jezus Christus
Zoon van de levende God
die door de Wil van de Vader
en de medewerking van de
H..Geest, door Uw dood het
leven aan de wereld hebt gegeven
Verlos mij door dit allerheiligste
lichaam en Bloed van al mijn
ongerechtigheden van alle
kwaad en maak dat ik altijd
aan Uw geboden gehecht blijve
en laat niet toe dat ik ooit van
Die met dezelfde God de Vader
met de H.Geest. Gij, die leeft en
heerst in de eeuwen der eeuwen.
Heer Jezus Christus, geef dat
het nuttigen van Uw Lichaam
dat ik ofschoon onwaardige
veroordeling strekke tot mijn
vonnis maar dat ze mij door
goedgunstigheid voordelig zij tot
bescherming van ziel en lichaam
mij een heilzaam geneesmiddel.
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Qui vivis et regnas cum Deo
te Spiritus Sancti Deus
omnia saecula Patre saeculorum
Amen!

verschaffe. Gij, die leeft en heerst unitaIn met God de Vader. In de eenheid Per
van de H.Geest. In alle eeuwen der
eeuwen. Amen!

In deze laatste voorbereiding wordt gebeden, opdat van de H.Eucharistie een goede invloed uitgaat op het lichaam. Zoals het Doopsel niet alleen de ziel heiligt,
maar ook het lichaam wijdt tot een tempel van de H.Geest, zo zal ook de eeuwige
zaligheid niet alleen de ziel verzadigen, maar ook het lichaam ten goede komen
De H.Eucharistie wakkert het vuur van de goddelijke liefde aan en tempert de
begeerlijkheid.61De vermeerdering van de Heiligmakende Genade, van de liefde
en van de ingestorte deugden, het licht en de kracht, die uit de H.Communie stralen over de ziel, komen indirect ten goede aan het lichaam en verminderen zo de
vlese-lijke driften. Ter verkrijging van de talrijke vruchten van de H.Communie
zouden de Gelovigen deze heerlijke gebeden van geloof, berouw, van liefde tot de
hunnen moeten maken, als direct voorbereiding tot de heilige Communie.
7. De H.Communie:
Het plechtige ogenblijk nadert. Het komt er op aan zowel voor de Priester als voor
de Gelovigen de <ontvankelijkheid van de ziel> te verruimen, om des te rijker
gedrenkt te worden door de levenwekkende genaden, die stromen uit de H. Eucharistie. Daarom:
Legt hij een laatste belijdenis af van zijn levendig geloof in
de H.Eucharistie:
“Ik ben het Brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald”
heeft de Heer tot de ongelovige Joden gezegd.(Joh.6)
En in de bewoording van Psalm (115 v.4) verklaart de Priester:
“Panem caelestem accipiam,
et nomen Domini invocabo”

“Nuttigen zal ik het hemels Brood
en de Naam des Heren aanroepen”

2. De priester loutert een laatste maal zijn ziel van alle dagelijkse zonden en onvolmaaktheden in de drievoudige verklaring van de honderdman: Hij doet dit:
- in de rouwmoedige bekentenis van zijn onwaardigheid.:
- in zijn onwrikbaar vertrouwen op de Almacht des Heren;
- in zijn laaiende liefde tot het goddelijke Slachtoffer.
“Domine, non sum dignus,
Heer, ik ben niet waardig
ut intres sub tectum meum
dat gij onder mijn dak komt
: sed tantum dic Verbo,
maar spreek slechts een woord
et sanabitur anamam meam
en mijn ziel zal gezond woden.62
3x
n.b.<dic verbo = <beveel door Uw Woord>
61
62

Dictionaire de Théol.catholique T.II 2e,c.512 sq)
“Dic verbo…”= beveel door uw woord”.
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Dan neemt hij de beide delen van de H.Hostie samen en maakt er een
Kruisteken mee: bron van alle genaden. Moge de ziel van Jezus Christus vol genade en waarheid, die bron genadevol mededelen door zijn verheerlijkt en eucharistisch Lichaam. Daartoe bidt de priester:
“ Corpus Domini nostri
Jesu Christi custodiat anman
meam in vitam aeternam”.
.Amen!

Het Lichaam van onze
Jezus Christus beware
Mijn ziel ten eeuwigen leven

In half voorovergebogen, nuttigt hij eerbiedig het Lichaam van het goddelijk en
eucharistisch Slachtoffer. Daarna legt hij de pateen terzijde, en vouwt de handen
samen en vertoeft een ogenblik in stille overweging(“quiescit ali-quantulum in
meditatione sanctissime sacramenti”) “in innige aanbidding en dankzegging”.
Dan zuivert de priester de Pateen en het corporale van de geringste hostiepartikeltjes en mengt ze in de kelk.
Ondertussen bidt hij : Psalm 115 vers3)
“Quid retribuam Domino
pro omnibus quae retribuit mihi
Calicem salutaris
accipiam et nomen Domini
invocabo
Inimicis meis salvus ero.
LaudansinvocaboDominumet

Wat zal ik de Heer terug geven
voor alles wat hij mij geschonken
heeft De kelk van het heil
zal ik nuttigen en de naam
des Heren aanroepen
vijanden zal ik bevrijd zijn
Al lovend zal ik de Heer
aanroepen en van mijn

.
Dan maakt hij een kruis met de Kelk van het Heil en zegt daarbij:
<Sanguis Domini nostri
Jesu Christi
<
custodiat animan meam,
in vitam aeternam.Amen.

Het Bloed van onze Heer
Jezus Christus
beware mijn ziel ten eeuwige leven.

Vervolgens met de pateen in de linkerhand, nuttigt hij eerbiedig het H.Bloed met
het partikel van de H.Hostie.
Het mysterie van de eenling de priester is voltrokken.
Deze gebeden dateren uit de elfde(1000-1100) eeuw.
- De Communie van de Gelovigen:
De beste voorbereidng is de <participatio actuosa>dat is de aandachtige deelname
aan de H.Mis. Hoe meer de ziel haar ontvankelijkheid verruimt door de liefde, des
te overvloediger wordt zij gedrenkt met de Eucharistische genadeschatten(Ómni
benedictione caelesti et gratia repleatur).
Waar het hier omgaat is de ware bovennatuurlijke liefde, die zich uit in wilskrachtige daden, die zich geeft aan God en aan de medemensen in werkelijke offers, die
onbaatzuchtig is en edelmoedig. Zo wordt de ziel door de liefde heerlijk verruimd
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en harmonisch aangepast. Aan het goddelijke Offerlam. Zo wordt zij door haar
daadwerkelijke en liturgische deelneming aan het H.Misoffer zelf voorbereid om
overvloedig gedrenkt te worden met onuitputtelijke genadeschatten, die voortvloeien uit de eucharistische H.Communie.
Terwijl de priester heilig Bloed nuttigt, wordt het “Confiteor”door de diaken of
misdienaar uit naam van alle communicerenden gebeden. Na de Absolutie neemt
de Priester de H.Hostie in de hand, toont haar aan de gelovigen en zegt:
“Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit
peccata mundi

Zie het Lam Gods, zie Hem die de
zonden der wereld wegneemt.

Dan herhaalt hij driemaal het volgende gebed:
Domine, non sum dignus
Ut intres sub tectum meum
Sed tantum dic verbum
Et sanabitur anima mea.

Heer ik ben niet waardig, dat Gij
onder mijn dak komt. Maar spreek
slechts een woord en mijn ziel
Zal gezond worden.

Terwijl de priester de Hostie overreikt zegt hij telkens:
Corpus Domini nostri Jesu Christi
Custodiat animan tuam
in vitam Aeternam

Het Lichaam van ons Heer Jesus
Christus, beware uw ziel
ten eeuwigen leven.

De gelovigen ontvangen de Heilige Communie eerbiedig en met geloof in de
mond op de tong.
Gedachten ter overweging bij de H.Communie:
“Zoals de Vader Mij gezonden heeft en Ik leef
door de Vader, zo zal ook die Mij eet, door
Mij leven”…(Johannes VI,58)
God is Leven! In de eeuwige verborgenheid van de H.Drieëenheid deelt de Vader
zijn Godheid, Zijn oneindig goddelijk Leven mee aan Zijn Zoon, de Eniggeborene
in zijn Schoot. Medezelfstandig met de Vader is deze, de tweede Persoon der
H.Drievuldigheid, God van God, Licht van Licht.
Waarheid, eenheid, macht en leven: alles stroomt van de Vader in de Zoon met de
goddelijke natuur. Uit Zijn eeuwige voortkoming van de Vader heeft de Zoon al
wat Hij is. Hij is niet uit zichzelf, doch geheel en al toegekeerd naar zijn Vader,
van Wie Hij onophoudelijk ontvangt.
Zijn Godheid, zijn goddelijke natuur, zijn goddelijk leven heeft het Woord verenigd met de menselijke natuur in de schoot van de heilige moedermaagd, zoals de
Apostel Paulus zegt :
<In Hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk> (Col.II,9)
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Christus’ menselijk lichaam en ziel zijn innig verenigd met zijn goddelijke natuur
in de eenheid van zijn Persoon.
<Wat van den beginne was, wat wij gehoord hebben, wat
wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwden
en onze handen tastten, van het Woord des levens – ja,
het Leven is verschenen, en wij hebben het gezien, en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is –hetgeen wij gezien en
gehoord hebben dat verkondigen wij ook aan u…>
(1Joh.1,1-3)
Door de vereniging met Zijn Godheid is Christus’ mensheid gewijd en gehei-ligd :
Zijn menselijke ziel is ten volle deelachtig aan het goddelijke leven, gedrenkt met
de volheid van de Heiligmakende Gena. En deze genade of le-vensvolheid zal op
haar beurt verder stromen en door zijn fysisch lichaam zich verspreiden in zijn
Mystieke Lichaam : Zijn Gelovigen.
Op het Kruis heeft de Heer zijn Lichaam en Bloed geslachtofferd voor de verlossing van de wereld. Hij verdiende er voor allen de deelname aan zijn goddelijk
genadeleven.
Doch na de Verrijzenis is Hij geworden “tot levenwekkende Geest”d.w.z. bij
machte om de volheid van zijn geestelijke leven nu verder mee te delen en daardoor als Hoofd van het Mystieke Lichaam, zijn dopelingen in te lijven, als levende
ledematen, levend van zijn volheid.
En om dit goddelijke Genadeleven van Zijn Christenen te voeden, te ontwikkelen,
te verinnigen, heeft de Heer door een wonder van zijn liefde, Zichzelf ingeschakeld in de reeks van zijn krachtdadige genademiddelen: zijn Sacramenten. Uit
Liefde tot ons is Hijzelf tot een levengevend en goddelijk Sacrament willen worden, om onze zielen te drenken met de overvloed van zijn Leven. Onder de blijvende gedaante van het Brood biedt de Heer ons Zijn hoogheilige Lichaam, bezield met zijn ziel vol genade, en beiden verenigd met zijn Godheid. Zo door dit
Eucharistisch Lichaam laten zijn ziel, ja, zijn Godheid hun heiligende invloed
stralen.
Dit lichamelijk ontvangen van de sacramentele gedaanten, die het Lichaam en
Bloed van Christus bevatten, is nu de door Christus gewilde en ingestelde wijze,
waarop het Sacrament de Genade voortbrengt in de ziel van de communicerende.
Door Christus’ eucharistisch Lichaam wordt onze ziel ge-drenkt met de genadevolheid van Christus’ Ziel : zij leeft van Christus ziel zoals de rank van de wijnstok, door diens levenssappen gevoed, groeit en bloeit.
Meer nog, de levenwekkende invloed van de genade, die door dit Lichaam in onze
ziel wordt gestuwd, wordt door onze ziel zelfs over gebracht tot in ons lichaam.
Dit betekent dat ook ons lichaam gesterkt wordt met de levenwekkende invloed
die het Lichaam van Christus uitoefent in onze ziel. Het is onze ziel die dit met
betrekking tot ons lichaam bewerkt. Kortom:
a. Van de Vader tot de Zoon.
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b. Door de goddelijke natuur van de Zoon tot zijn mensheid.
c. Door zijn Ziel tot Zijn lichaam.
d. Door zijn (lichamelijk ontvangen Eucharistisch Lichaam) tot in onze ziel.
e. Door onze ziel tot ons lichaam.
Ziedaar de afdalende weg, waarlang de hemelse genadewateren van uit de Schoot
van de Vader tot ons toestromen en “opborrelen tot het eeuwig leven” (Joh.4,14).
En omgekeerd: langs dezelfde weg <stroomopwaarts> worden wij in Christus
opgenomen en opgevoerd tot in de Schoot van de Vader.
“De omvorming van de communicerende ziel in Christus door de Liefde>.
“Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt heeft het eeuwige
leven>…en blijft in Mij en Ik in hem. Gelijk de Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij
eet door Mij leven”…(Joh.6,55,57,58)
Door de H.Communie vloeit de overvloed van Christus genade leven voort. Door
een diepe geheimzinnige werking stuwt Christus Eucharisticus zijn levenwekkende genadeleven in de ziel en voedt haar met de weelde van zijn goddelijk leven.
c. Dankzegging na het H.Misoffer:
“En ik bidt U, dat Gij mij, zondaar, tot dit onuitsprekelijke gastmaal hebt toegelaten, waar Gij met uw Zoon en de H.Geest voor Uw Heiligen het ware Licht zijt,
de volle verzadiging, de eeuwige vreugde, het voltooide genot en de volmaakte
zaligheid”.(Thomas van Aquino)
Hoe verheven in hun eenvoud luiden - in het licht van deze beschouwingen - de
woorden van het communieformulier. Hierin liggen op een meesterlijke wijze de
uitwerkingen van de Heilige Eucharistie samengevat.
1.”Ecce Agnus Dei”! Ziehier het “Lam Gods”, eertijds bloedig geofferd op het
Kruis en nu onder de gedaanten van brood en wijn aan God heropgedragen en aan
de gelovigen als offerspijs en zielen voedsel uitgewerkt.
2.”O sacrum convivium, in quo Christus sumitur”
O heilig gastmaal, waarin Christus genuttigd wordt
3.”Recolitur memoria passionis ejus”:
waarin de gedachtenis wordt herdacht van zijn lijden – voor het verleden.
4.”Mens impletur gratia”. waarin de ziel vervuld wordt met genade – voor het
heden.
5.”et futurae gloriae nobis pignus datur” waarin de ziel vervuld wordt met genade
– voor de toekomst.
(Summa Theologica ParsIII.Qaestiones 73 art.4)
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6.de participatio actuosa i.e.”aandachtige deelname” aan de H.Mis is de beste
voorbereiding tot de H.Communie>
Hoe meer de ziel haar ontvankelijkheid verruimt door de liefde, des te overvloediger wordt zij gedrenkt met de Eucharistische genadeschatten.
(“Omni benedictione caelesti et gratia repleatur”)
Waar het hier om gaat is de ware bovennatuurlijke liefde, die zich uit in wilskrachtige daden, die zich geeft aan God en aan de medemensen in werkelijke “offers” die onbaatzuchtig is en edelmoedig. Zo wordt de ziel door de liefde heerlijk
verruimd en harmonisch aangepast aan het goddelijke Offer-lam; zo wordt zij
door haar daadwerkelijke en liturgische deelneming aan het H.Misoffer zelf voorbereid om overvloedig gedrenkt te worden met de onuitputtelijke genadeschatten
die voortvloeien uit de heilige Eucharistische Communie.
7. Wat is de beste manier van dankzegging?
Het verheven belang van de H.Communie is niet zozeer gelegen in het eervol bezoek” van de Heer aan de ziel, als wel in haar sacramentele werking, waardoor zij
het geestelijk leven voedt en de goddelijke liefde ontvlamt. Daarom komt het er op
aan na de H..Communie uit de geest en het hart alle aardse en tijdelijke belangen,
bezigheden, beslommeringen weg te houden. En zo in stille en diepe ingekeerdheid onder zijn levenwekkende invloed <in Hem> te blijven.
8. Ite Missa est : <Placeat en Zegen>:
a. De priester keert zich tot de gelovigen en geeft een teken om de gelovigen heen
te zenden: “Ite Missa est” : “Gaat, het is wegzenden” roept hij jubelend uit in de
volle dankzegging voor de overvloedige genade van het H.Misoffer; voor de verlichting van de geest tijdens de lezingen en de verkondiging; voor de heiliging van
de ziel in het Offer zelf van onze verlossing, bron van leven. En daarom jubelt hij
het uit in rijk versierde melodieën, die op Pasen met een dubbel “Alleluia” tot de
hoogste blijdschap wordt opgevoerd. Die blijde dankzegging wordt niet minder
uitdrukkelijk beantwoord door de Gelovigen in het “Deo Gratias”! “God zij
dank”!
N.B.In missen zonder “Gloria” wordt <Ite Missa est> vervangen door “Benedicamus Domino”
b. <Placeat>:
Voorafgaand gebed:
Priester bidt in gebogen houding:
“Placeat tibi, sancta Trinitas,
obsequium sevitutis meae:
et praesta, ut Sacrificium, quod
oculis majestatis indignus obtuli
tibi sit acceptabile,
mihique et omnibus,
pro quibus illud obtuli

“Moge, o heilige Drievuldigheid
de hulde van mijn dienaarschap
U aangenaam wezen, en geef
dat het Offer, dat ik, ofschoon
onwaardig voor de ogen uwer
Majesteit heb opgedragen, U
behaagt en mij en allen voor
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sit, te miserante, propitiabile
Per Christum Dominum Nostrum.

wie ik het heb opgedragen
door uw goedgunstigheid tot
verzoening moge strekken.
Door Christus onze Heer.Amen!

Deze indrukwekkende ritus, waardoor de priester afscheid neemt van de gelovige
gemeenschap, herinnert aan de plechtige eindzegen, waarmee de ten hemelvarende Heiland en Hogepriester zijn leerlingen zijn laatste vaarwel toezond.
Op een heerlijke wijze wordt een laatste maal heel het H.Misoffer herleid tot de
glorie van de goddelijke Drieëenheid “Placeat”…bron van alle zegen en genade
c. Zegen: “Benedicat”…
“Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen”

“Zegene u de Almachtige God,
De Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. Amen”.

9. Het laatste Evangelie van Johannes (1,1-10):
“In de <Proloog> komen ons de diepste en verhevendste gedachten over onze
Heer Jezus Christus voor ogen. Alle grote waarheden, die de adelaar Johannes in
zijn Evangelie van Jezus uitspreekt, worden in de proloog aangeroerd: “Leven,
Licht, Genade en Waarheid, Kindschap Gods”. Zo is de proloog een samenvatting
van wat ons in het heilige Mysterie van de Mis wordt gegeven. De goddelijke Zon
heeft voor ons geschenen: nieuw licht en nieuw leven hebben wij ontvangen.
Weer heeft de Zoon ons als zijn broeders en als kinderen Gods dichter bij de Vader gebracht.“Waarheid en Genade”: ziedaar de twee peilers van de Heilige Mis;
“Waarheid” in de voormis, “Genade” in het heilige Offer. Ja, in ieder H.Mis slaat
de Heer zijn op tent onder ons, ja, in ons en iedere Mis is een openbaring, een
verschijning van zijn Heerlijkheid, vol Genade en Waarheid”.

Ritus:
Na de zegen keert de priester zich naar de Evangeliezijde van het Altaar en zegt:
“Dominus vobiscum”
De Heer zij met U
Et cum spiritu tuo
en met uw geest.
Initium sancti Evangelii
secundum Johannem.

Begin van het Evangelie
volgens Johannes.

“In principio erat Verbum et
Verbum erat apud Deum et
Deus erat Verbum
Hoc erat in principio apud Deum
Omnia per ipsum facta sunt
Et sine ipso factum est nihil
Quod factum est.
In ipso Vita erat, et Vita erat
Lux hominum
Et Lux in tenebris lucet

In den beginne was het Woord
en het Woord was bij God en het
Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden,
Wat geworden is.
In Hem was het leven en het leven
was het licht der mensen.
Het licht scheen in de duisternis
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Et tenebrae eum non comprehenderunt Fuit homo missus a Deo
Cui nomen erat Johannes
Hic venit in testimonium,
Ut testimonium perhiberet de lumine
Ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine.
Erat Lux vera, quae illuminat
Omnem hominem venientem
in hunc mundum. In mundo erat
et mundus per ipsum factus est
eum non cognovit.
In proprio venit et sui eum
non receperunt
Quotquot qutem receperunt eum
dedit eis potestatem filios Dei fieri
his, qui credunt in nomine ejus
qui non ex sanguinibus
neque ex voluntate carnis
neque ex voluntate viri
sed ex Deo nati sunt
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis:
Et vidimus gloriam ejus
Gloriam quasi Unigeniti a Patre
Plenum gratiae et veritatis.

en de duisternis nam Het niet op.
Er was een mens door God gezonden
zijn naam was Johannes.
Hij kwam tot getuigenis, om
getuigenis te geven van het Licht.
opdat allen door Hem zouden ge-.
loven. Hij was het Licht niet, maar hij
kwam om getuigenis af te leggen
van het Licht. Het ware Licht
was dat, wat iedere mens verlicht,
die komt in deze wereld
Hij was in de wereld, en
de wereld is door Hem geworden
maar de wereld heeft niet Hem
aangenomen. Hij kwam in Zijn
eigendom en de zijnen namen
Hem niet aan. Maar aan al degenen
die Hem aangenomen hebben
heeft Hij de macht gegeven om
kinderen Gods te worden:
aan hen die in zijn Naam geloven
die niet uit het bloed, noch uit de wil
van het vlees, noch uit de wil van de
de man, maar uit God geboren zijn.
En het Woord is vlees geworden
En heeft onder ons gewoond.
en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als
van de eniggeboren Zoon van de
Vader vol Genade en Waarheid

.
De Gebeden na de Mis:
Bij decreet van 6 januari 1884 beval Paus LeoXIII dat na de gelezen Mis drie
Weesgegroeten en het <Salve Regina> met vers en een gebed zouden worden opgezegd door de priester, neergeknield voor het Altaar..
In 1886 voegde hij daaraan aan toe het <gebed tot de Aartsengel Michaël>, beschermer van de Kerk om de dreigende onheilen af te weren.
Vooral voor de gelovigen van onze tijd, die - als het einde aller tijden - de periode
is van de laatste aanval van de hel op het Mystieke Lichaam van Christus, voor
hen is dit gebed van groot belang. Daarom eindigen wij met:
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en listen van de duivel. Wij smeken
ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van
de hemelse legerscharen, drijf satan en de andere boze geesten, die
tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de Hel terug.
Amen!
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