FIERTELMIS ZATERDAG 29 mei 2021 17 u.
- Eucharistie bijzonder ter nagedachtenis
van alle overleden Fiertelbedevaarders A. OPENINGSDIENST
Intredelied: Ombra mai fu G.F. Haendel
P. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Amen.
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van
God de Vader en de eenheid van de Heilige Geest zij
met u allen.
Openingswoord
Schuldbelijdenis
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor U allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en
laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn
grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen
en heiligen, en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

P. Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig
leven. Amen.
Missa VIII Kyrie – Gloria
Openingsgebed
Algoede Vader,
laat nieuw licht voor ons opgaan nu wij het
hoogheilig mysterie vieren van uw goddelijkheid: de
Liefde die U eeuwig met uw Zoon deelt en die U aan
ons hebt meegedeeld door zijn zending midden onder
ons, in de kracht van uw Heilige Geest.
Op voorspraak van de heilige martelaar Hermes die wij
deze dagen bijzonder eren, bidden wij dat we uw goede
boodschap in dit uur innig in ons opnemen om er
trouwer aan te beantwoorden, door Christus, onze
Broeder, onze Gids ten leven. Amen.
B. WOORDDIENST
Eerste lezing
Uit het boek Deuteronomium (4,32-34.39-40)
In die dagen sprak Mozes tot het volk : Ga de hele
geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de
mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van
het uiterste oosten tot het uiterste westen: is
zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit
iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest
dat net als u vanuit een vuur de stem van een god
heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een
god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk
toe te eigenen waarover een ander volk macht
uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met
tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand
en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals

u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien
doen?
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u
doordringen dat de Heer de enige God is, boven in de
hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er
niet.
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals Ik ze
u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed
gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de
Heer, uw God, u geven zal.
Woord van de Heer.
Tussenzang: Laudate Dominum W.A. Mozart
Alleluia
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, God
die is, die was en die komt. Alleluia.
Alleluia
Evangelielezing
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs (28,16-20)
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar
Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding
neer; sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen: 'Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat
Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot
aan de voleinding der wereld.'
Woord van de Heer.

Alleluia
Homilie
Geloofsbelijdenis
A. Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
die ontvangen is van de Heilige Geest
en geboren uit de Maagd Maria
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
gekruisigd is, gestorven en begraven
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden
die opgevaren is ten hemel
en zit aan de rechterhand van God,
zijn almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest
de heilige katholieke Kerk
de gemeenschap van de heiligen
de vergiffenis van de zonden
de verrijzenis van het lichaam
het eeuwig leven. Amen.
Voorbede
P. Op voorspraak van onze Stadspatroon bidden we in
hoop:
L.1. Wij bidden voor alle overleden bedevaarders, dat
zij in de volheid van Gods vrede mogen leven. Laat
ons bidden.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

L.2. Voor allen die lijden aan de gevolgen van de
pandemie om nieuwe moed, kracht en steun. Laten wij
bidden.
L.3. Wij bidden dat de beproeving van deze tijd ons
hart opent voor wat wezenlijk is: daadwerkelijke
verbondenheid en een gedreven wil tot onderlinge
vrede, hier en wereldwijd. Laat ons bidden.
P. God en voor allen Vader,
sterk ons op dit hoogfeest van uw goddelijke liefde
tot onderlinge navolging, op voorspraak van uw
heilige martelaar Hermes, die met de gave van zijn
leven blijft getuigen van Christus, onze Voorganger
en Heer. Amen.
C. EUCHARISTISCHE DIENST
Bereiding van de gaven
Offerandezang: Pie Jesu

G. Fauré

P. Bid, broeders en zusters, dat mijn en
offer aanvaard kan worden door God, de
almachtige Vader.

uw

A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot
lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van
heel zijn heilige Kerk.
Gebed over de gaven
Algoede Vader,
deze gaven uit uw schepping tonen uw goedheid aan en
onze wil om U te eren. Maak ze tot teken van uw
hoogste gave: Jezus Christus, Woord en Brood ten
leven. Amen.
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Heilige Vader, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,
altijd en overal, door Christus onze Heer. Met uw
veelgeliefde Zoon en met de Heilige Geest zijt Gij
één God, en onze enige Heer. Wat wij weten en geloven
van U, Vader, dat weten en geloven wij ook van uw
Zoon en van de Heilige Geest. En wij belijden dat Gij
God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie
personen, even goddelijk voor ons en even groot, o
heilige Drievuldigheid, Gij één van hart, één God die
wij aanbidden. En ook de engelen aanbidden U, zij
roepen dag aan dag als uit één mond:
Sanctus: Missa VIII
Pr. Heer onze God, !
Gij zijt heilig en goed !
en zo bekend met ons !
dat onze namen staan geschreven in uw hand. !
Geen mens zult Gij vergeten !
dank zij Jezus Christus, uw Zoon, !
die Gij hebt voortgebracht !
en uitgezonden !
om tranen te drogen van mensen !
die geslagen zijn, !
om het hart te helen van mensen !
die gebroken zijn, !
om brood te worden voor vandaag !
en de vrede zelf te zijn.!
!
Wij danken U, !
dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.!
Wij danken U,!
dat Hij de naam geworden is!
voor heel ons leven ten einde toe.

Heilig + deze gaven,!
met de dauw van uw Heilige Geest,!
dat zij voor ons worden!
tot Lichaam en Bloed!
van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,!
nam Hij brood in zijn handen,!
Hij zegende U, Hij brak het !
en gaf het aan zijn leerlingen!
met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN,!
WANT DIT IS MIJN LICHAAM!
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker,!
zegende U weer,!
en gaf hem aan zijn leerlingen!
met de woorden:
NEEMT DEZE BEKER !
EN DRINKT HIER ALLEN UIT,!
WANT DIT IS DE BEKER!
VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND,!
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U !
EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN!
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.!
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden
tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.
Pr. Heer onze God,!
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is!
en die de dood gezien heeft,!
die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt!
hoog boven alle namen.!
Jezus de Heer is Hij,!
die is en blijven zal,!
en tot Hij komt!
verkondigen wij Hem!

door deze levensbeker en door dit brood !
dat wordt gedeeld.
Wij bidden U:!
zend dan uw Geest in ons,!
en maak ons tot een volk,!
dat getrouw het licht van uw liefde verspreidt.
Maak leven en welzijn !
toch groter en sterker dan oorlog en dood;!
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen!
voor uw stad van vrede;!
breek het geweld in ons!
en breng ons thuis bij U !
uit kracht van Hem,!
de Mensenzoon hier in ons midden.
Bevestig uw Kerk!
en maak haar één in liefde en geloof,!
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,!
met Lode, onze bisschop, !
en alle herders van uw volk.
Samen met heel uw Volk,!
met Maria, altijd maagd,!
de moeder van de Heer,!
met de heilige Jozef,
met de apostelen, martelaren !
en al uw heiligen,
bijzonder de heiligen Petrus,
Cornelius, Hermes en Amandus,!
vragen wij om uw barmhartigheid!
voor levenden en doden,!
erkennen wij uw grootheid!
en brengen U onze dank.
Door Hem en met Hem en in Hem, !
zal uw Naam geprezen zijn, !
Heer, onze God, almachtige Vader, !
in de eenheid van de Heilige Geest, !
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Communieritus

Op voorspraak van de heilige martelaar Hermes bidden
wij om de groei in ons midden van Gods Rijk van
vrede:
A. 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.
Verlos ons, Heer van alle kwaad.
Geef vrede in onze dagen,
dat wij gesteund door uw barmhartigheid,
vrij mogen zijn van zonde
en beveiligd tegen alle onrust,
hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw
Zoon.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat ik u; mijn vrede geef ik u’.
Let niet op onze zonden,
maar op het geloof van uw Kerk.
Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons
één, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
P. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
Agnus Dei Missa VIII
P. Zalig die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der
wereld.

A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot
komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
Communiezang: Panis Angelicus

mij

C.Franck

Gebed na de communie
Algoede Vader,
wij danken U om de gave van uw Zoon die ons verenigt
in de kracht van uw Geest.
Zegen uw Volk, op voorspraak van de heilige Hermes,
dat wij doorheen de beproeving van deze tijd sterker
getuigen van de schat van ons christelijk geloven:
dat U de Beminnende bent, uw Zoon de Beminde, uw
Geest de Liefde die ons aanzet om samen wegen van
gedeelde vrede te gaan, vandaag en alle dagen van ons
leven. Amen.
D. SLOTDIENST
Slotwoord door de Rector
Slotwoord door de Burgemeester
Huldiging van verdienstelijke Fiertel medewerkers
Slotzang: Con te Partiro F.Sartori
Processie omheen de Basiliek
Vatten we ten slotte piëteitsvol de slotprocessie
aan. Het leven is een tocht die we samen willen gaan,
geïnspireerd door Sint-Hermes die onze bevolking
reeds sinds 860 innig verbindt.
PSALM 66
R. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
alleluia, alleluia!
1. Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,

loven Zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
2. Ja, God is goed, schenkt ons Zijn zegen,
toont ons Zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen
heeft uit de zonde ons opgericht.
3. Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.
4. Laat alle volken Uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer Uw Naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid.
SINT-HERMESHYMNE
R. Sint-Hermes, Sint-Hermes,
ga ons voor op de weg van verbondenheid!
Die in een ver verleden
getuigd hebt voor uw Heer
vrijmoedig hebt beleden:
het Lam is enig Heer.
Die sinds zovele eeuwen
in Ronse wordt vereerd
behoed ons voor verdeling
vervreemding van de geest.
Bid dat wij allen samen
waar wij ook zijn vandaan
de lange weg ten einde
verbonden zouden gaan.
Dit is en blijft uw Boodschap:
Laat varen alle strijd
bekeer u tot de Liefde
van Vader, Zoon, één Geest.

Afsluitend gebed
Heilige martelaar Hermes,
patroon en beschermer van onze stad,
in deze moeilijke tijd
doen wij bijzonder beroep
op uw voorspraak:
bekom voor ons
gezondheid naar geest en lichaam
dat wij u kunnen blijven navolgen
in geloof en hoop
in zorgende liefde
voor allen die onze wegen delen
dankzij Christus, onze Bevrijder,
Gids en Weg ten leven,
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Sint Hermes, bid voor ons.
Slotzegen
P. De Heer zij met u.
A. En met uw Geest.
P. De Vader, Bron van alle leven, zij gezegend en
zegene u allen. A. Amen.
P. Zijn Zoon ons gegeven, onze Voorganger en
Hogepriester, zij gezegend en zegene ons. A. Amen.
P. De Heilige Geest, de tweede Helper, die ons in
hart en handelen tot verbondenheid aandrijft, zij
gezegend en zegene ons. A. Amen.
En zegene u dan de ene God van Liefde: + de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. A. Amen.
D. Gaat nu allen heen, in dankbaarheid en hoop.
A. Wij danken God.
Voorganger: Rector Michel T’Joen

Concelebrant: Kanunnik André De Wolf
Diaken: Paul Hantson
Ceremoniarius: André Van Assche
Proprium opgeluisterd door:
Anna Pardo Canedo - Sopraan
Hans Van De Walle - Piano
Gregoriaans ordinarium Missa de Angelis (VIII)
en overige gezangen: Geert De Praetere
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