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VIERING BIJ DE SLUITING VAN HET BUITENGEWONE JUBILEUM
IN DE PLAATSELIJKE KERKEN
13 november 2016
33ste Zondag in de Tijd door het Jaar

INLEIDING

De volgende richtlijnen voor de Viering bij de sluiting van het Buitengewone Jubileum in de
plaatselijke Kerken betreft Kerken van de Romeinse ritus en Kerken van andere Westerse, nietRomeinse ritussen. De bevoegde autoriteiten van de laatst genoemden kunnen veranderingen
aanbrengen om het ritueel aan te passen aan hun eigen culturen. Herders van Oosterse Kerken
kunnen, indien zij willen, richtlijnen aanbieden die passen bij hun eigen liturgische tradities.
De dag
1.
In de bul van aankondiging Misericordiae Vultus heeft paus Franciscus bepaald dat het
Heilig Jaar zou eindigen op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning van het
heelal met het sluiten van de heilige deur in de basiliek van St.-Pieter in het Vaticaan. Op de
voorafgaande zondag, 13 november, de 33ste zondag door het jaar, zal het jubileum beëindigd
worden in de plaatselijke kerken.
De plaats
2.
In plaatselijke Kerken moet er één enkele viering van de eucharistie zijn in de kathedraal
tot sluiting van het Jubileumjaar.
In andere kerken en heiligdommen die door de bisschop zijn aangewezen als plaatsen met een
deur van barmhartigheid, moet een eucharistie uit dankbaarheid worden gecelebreerd
voorgezeten door een gedelegeerde van de bisschop.
De celebrant
3.
De diocesane bisschop zit de hele plechtigheid voor. Dit stemt overeen met de Dag des
Heren en de oude traditie van de Kerk. De priesters, met name de naaste medewerkers van de
bisschop, concelebreren met de bisschop; de diakens, acolieten en lectoren vervullen hun
respectieve taken en de lekengelovigen worden aangemoedigd zoveel mogelijk aanwezig te
zijn. Als de sluitingsviering tegelijk plaats vindt in de co-kathedraal, dan kan deze
plechtigheid voorgezeten worden door een gedelegeerde van de bisschop.
De viering van de Eucharistie
4.
De Mis waarmee het Buitengewone Jubileum wordt besloten is in wezen een zondagse
viering van de eucharistie. Als het de bisschop goed dunkt kan hij de Mis uit dankbaarheid
gebruiken die staat bij de missen voor verschillende noden (nr. 49) in het Romeins Missaal.
De lezingen zijn die van de 33ste zondag door het jaar C.
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Uitdrukking van dankbaarheid
5.
Na het gebed na de communie dankt de bisschop, op een manier die harmonieert met
de liturgische viering, God voor de genaden die gedurende het Jubileumjaar zijn ontvangen en
hij nodigt de gemeenschap uit zich bij die dankzegging aan te sluiten. Het Magnificat is hier
bijzonder gepast, omdat dat het danklied van de Maagd Maria is, overgenomen door de Kerk.

OPENINGSRITEN
6.
Op de 33ste zondag door het jaar komen de gelovigen op de vastgestelde tijd samen in
kathedrale kerk.
7.
Als het volk bijeen is, beginnen de bisschop, de concelebrerende priesters en de
diakens, gekleed in groene liturgische gewaden, aan de intredeprocessie. Het koor en het volk
zingen samen de officiële hymne van het Jubileumjaar.
8.
De bisschop vereert het altaar en gaat naar zijn zetel. Dan richt hij zich tot de
gemeenschap met de volgende woorden:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Het volk antwoordt: Amen.
Dan begroet hij het volk met deze woorden:
De barmhartigheid van de Vader,
de vrede van onze Heer Jezus Christus,
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
Het volk antwoordt: En met uw geest.
9.

De bisschop spreekt een inleidend woord in deze of overeenkomstige bewoordingen:

Dierbare broeders en zusters,
we zijn aan het eind gekomen van het Jubileumjaar.
Het is een buitengewone tijd van genade en barmhartigheid geweest.
In deze eucharistieviering verheffen wij onze stem tot de Vader
in een hymne van lofprijzing en dank
voor al de gaven die Hij ons geschonken heeft.
Laten we nogmaals, alvorens te naderen tot heilige geheimen,
een beroep doen op de zachte balsem van zijn barmhartigheid
terwijl wij erkennen dat wij zondaars zijn
en elkaar uit de grond van ons hart vergeven.
10.
Na een korte tijd van stilte zingt of zegt de diaken of een andere assistent de volgende
aanroepingen:
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Gij die ons opdraagt elkaar te vergeven
voor wij tot uw altaar naderen:
Heer, ontferm U over ons.
R. Heer, ontferm U over ons.
of:
Kyrie, eleison.
Gij die voor de zondaars barmhartigheid hebt afgesmeekt,
toen Gij aan het kruis hing:
R. Christus, ontferm U over ons. of:
Christe, eleison.
Gij die de dienst van de verzoening
aan uw Kerk hebt toevertrouwd:
R. Heer, ontferm U over ons.
of:
11.

Kyrie, eleison.

De bisschop besluit:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden
tot het eeuwig leven.
R. Amen.
12.
Het Gloria in excelsis (Eer aan God) wordt gezongen en de mis gaat als gebruikelijk
verder.
SLOTRITEN
13.
Na het gebed na de communie nodigt de bisschop allen uit dank te brengen aan de
Heer voor alle geestelijke gaven die Hij hun gegeven heeft tijdens het Jubileumjaar. Hij kan
dit doen met deze of soortgelijke woorden:
Broeders en zusters,
laat ons vol vreugde God, de Vader van onze Heer Jezus Christus danken.
Tijdens dit genadejaar heeft Hij ons
in de hemelen in Christus gezegend met elke geestelijke zegen.
Hij heeft ons deze kostbare tijd van barmhartigheid en bekering gegeven.
Laat ons uiting geven aan onze dankbaarheid en onze vreugde
met de woorden van de Maagd Maria, onze Moeder.
Als wij zingen dat de barmhartigheid van God
zich uitstrekt over ieder geslacht, vragen wij Hem dan
diezelfde genade onophoudelijk als een morgendauw uit te storten
over de hele wereld.
14.

Dan zingen de bisschop en het volk het Magnificat.

15.

Na de lofzang zegt de diaken:

Buigt u voor de zegen.
16.

Dan strekt de bisschop zijn handen uit over het volk en zegt volgende gebed:
(vgl. Romeins Missaal, 18de zondag door het jaar, collectagebed)
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Heer, wees uw dienaars nabij
en schenk voortdurend uw zegen aan hen die tot U bidden.
Wij erkennen U als onze schepper en leider;
vernieuw de gaven van uw schepping
en blijf begeleiden wat Gij vernieuwd hebt.
Door Christus onze Heer.
R. Amen.
De zegen van de almachtige God,
Vader +, Zoon + en Heilige + Geest
dale over u neer en blijve altijd met u.
R. Amen.
17.
Na de zegen zegt de diaken de wegzending zoals gewoonlijk. Als men het geschikt acht,
kan hij zeggen:
Wees barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is.
en gaat nu allen heen in vrede.
Het volk antwoordt: Wij danken God.
De gemeenschap gaat nu heen terwijl zij God looft en dankt.

5

