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H. Gerardus Majella
Kloosterling

Gedachtenis
Gerardus Majella wordt op 6 april 1726 geboren te Muro, Zuid-Italië. Vanaf 1752
is hij verbonden aan de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser. Zijn leven als
broeder-redemptorist staat in het teken van de wil van God. Hij is een man van
intens gebed. Ook is hij een mens van verlossing en barmhartigheid.
Vanwege zijn weldadige goedheid en zijn innige godsverbondenheid wordt hij al
tijdens zijn leven ‘Il Santo’ genoemd. Hij wordt blijvend bij God opgenomen op
16 oktober 1755, 29 jaar oud.
Tijdens zijn laatste ziekbed zegt hij:
‘Ik sterf tevreden omdat ik hoop in alles slechts de eer
en de wil van God gezocht te hebben.’
Op 11 december 1904 verklaart paus Pius X Gerardus Majella Heilig.
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INTREDELIIED
SINT GERARDUSLIED
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OPENING
OPENINGSGEBED (Galaten 2,20)

Met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. Dit
sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts leven in het geloof in Gods Zoon, die mij
heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.
BEGROETING
SCHULDBELIJDENIS
KYRIE

HEER ONTFERM U

GLORIA

EER AAN GOD

GEBED

God, Gij hebt de heilige Gerardus vanaf zijn jeugd tot U getrokken en hem
gelijkvormig gemaakt aan het beeld van uw gekruisigde Zoon. Geef dat wij, in
het volgen van zijn voorbeeld, worden omgevormd tot datzelfde beeld. Dit
vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die in de eenheid van de
Heilige Geest met U leeft en heerst tot in alle eeuwigheid.
LITURGIE VAN HET WOORD
EERSTE LEZING (Deut. 6, 3 – 9)

Mozes sprak tot het volk en zei: „Luister, Israël, en volbreng wat de Heer u
bevolen heeft. „Dan zult gij gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk
en honing, dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd.
Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! „Gij moet de Heer uw God
beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. „De
geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. „Ge moet er
met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en
onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. „Bind ze als een teken op uw hand en
als een band op uw voorhoofd. „Grif ze in de deurposten van uw huis en op de
poorten van uw stad.” Woord van de Heer - Wij danken God.
TUSSENZANG uit psalm 16

Hoed mij, God, bij u zoek ik toevlucht;
tot de Heer spreek ik: "Gij zijt mijn Heer,
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker,
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.
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Refrein

Ik zegen de Heer om zijn leiding:
zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten.
Ik blijf op de Heer zien, bestendig;
staat Hij naast mij, ik kom niet ten val.

Refrein

Wel mag mijn hart zich verheugen,
wel mag mijn geest zich verblijden:
mij komt het niet te na - ik ben veilig.
Want gij geeft mij niet prijs aan de dood,
geen graf geeft gij uw vrome voor ogen.

Refrein

Gij leert mij wat de weg is ten leven,
de volheid der vreugde waar gij zijt:
heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.

Refrein

TWEEDE LEZING (Fil., 3, 8-14)

Broeders en zusters, Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus
kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles
voor afval als het er om gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen
eigen gerechtigheid op grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het
geloof in Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus
kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap
met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te
mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt
heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen,
gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, vrienden, ik beeld mij niet in er al
te zijn. Alleen dit: ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt ik
storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.
Woord van de Heer - Wij danken God.
ALLELUIA (Johannes 12,26)

“Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen en waar ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn.”
EVANGELIELEZING (Joh., 12, 23-32)

In die tijd sprak Jezus: „Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt
wordt. „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort. „Wie zijn
leven bemint verliest het; maar wie zijn leven in deze wereld haat zal het ten
eeuwigen leven bewaren. „Wil iemand Mij dienen dan moet hij Mij volgen; waar
Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. „Als iemand Mij dient zal de Vader hem
eren." „Nu is mijn ziel ontroerd. „Wat moet Ik zeggen? „Vader, red Mij uit dit
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uur? „Maar daarom juist ben Ik tot dit uur gekomen. „Vader, verheerlijk uw
Naam. "Toen kwam er een stem vanuit de hemel: „Ik heb Hem verheerlijkt en zal
Hem wederom verheerlijken." Het volk dat er bij stond te luisteren zei dat het
gedonderd had. Anderen zeiden: „Een engel heeft tot Hem gesproken."
Maar Jezus sprak: „Niet om Mij was die stem maar om u. „Nu heeft er een
oordeel over de wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden
buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven zal Ik
allen tot Mij trekken." Hiermee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.
Woord van de Heer – Wij danken God.
HOMILIE
CREDO
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et 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
decendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu sancto
ex Maria Virgine:
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
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 erit finis.
Et in Spiritum sanctum, Dominum,
et vivificantem: qui ex Patre
Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur :

GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de
ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met
de Vader, en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons
heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de
heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft
geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de
Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan
de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en
het leven geeft die voortkomt uit de Vader
en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die
gesproken heeft
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qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam, et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving
van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.

VOORBEDEN

EUCHARISTISCHE LITURGIE
OFFERANDEZANG
GEBED OVER DE GAVEN

Aanvaard, Heer, met deze gaven die wij U aanbieden, ook de gave van onze wil,
zoals Gij de zelfgave hebt aangenomen van uw dienaar Gerardus, die zich
dagelijks aanbood samen met Christus, die leeft en heerst in eeuwigheid.
PREFATIE

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus
onze Heer. In het feestelijk samenzijn van de heiligen schittert uw heerlijkheid
en hun overwinning viert de gaven van uw barmhartigheid.
In het leven van de heilige Gerardus geeft Gij ons een voorbeeld, in zijn
voorspraak een hulp, in de gemeenschap van genade een band van christelijke
liefde. Gesterkt door zijn getuigenis gaan wij de goede strijd aan van het geloof
om aan gene zijde van de dood de kroon van heerlijkheid te delen. Verenigd met
de engelen en aartsengelen en met alle heiligen in de hemel zingen wij zonder
einde dit lied U ter eer:
SANCTUS & BENEDICTUS

HEILIG, HEILIG

EUCHARISTISCH GEBED

COMMUNIERITUS
PATER NOSTER
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,
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.
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ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt Uw naam
worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef
ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren, en breng ons niet in
beproeving maar verlos ons van het kwade.

VREDESWENS
AGNUS DEI

LAM GODS

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIETEKST (1 Petrus 4, 13-14a)

Broeders en zuster: Juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus
zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus.
COMMUNIEZANG
GEBED NA DE COMMUNIE

Moge het sacrament dat wij hebben ontvangen, Heer, in ons het verlangen
opwekken om U altijd welgevallig te zijn en ons ertoe aanzetten om, naar het
voorbeeld van Gerardus, altijd uw wil te doen. Door Christus, onze Heer.
SLOTRITEN
MEDEDELINGEN
ZEGEN EN WEGZENDING
SLOTZANG ‘U zij de glorie’

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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