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Zondag 25 november en 2 december2018 
 

Advent 
Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum. 

Hemelen, dauwt van boven, regent de Rechtvaardige 
 

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis: 
Toorn niet, o Heer, en gedenk niet langer ongerechtigheid: 

ecce civitas Sancti facta est deserta: Sion deserta facta est: 
zie, uw heilige Stad is een woestijn geworden, Sion is verlaten, 

Jeruzalem desolata est: domus sanctificationis tuae et gloriae tuae, 
en verwoest is Jeruzalem, uw heilige en roemvolle tempel, 

ubi laudaverunt te patres nostri. 
waarin onze vaderen uw lof zongen. 

	

 De Advent in de Liturgie is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, 
de geboorte van Jezus Christus, ruim 2000 jaar geleden. Het is tevens 
de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der 
tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. 
 

Het Heilig Misoffer * Deel Q 
 

Het slot van de Mis: Ite Missa est…gaat 
In de vroege Kerk en vooral in tijden van vervolging hielden de 
christenen vast aan een strenge arkaan discipline (arcanus= geheim). 
De catechumenen (doopleerlingen) werden langzaam, stap voor stap 
ingewijd in de geheimen van het geloof en met de rituele handelingen 
vertrouwd gemaakt. Om het heilige in bescherming te nemen en niet 
bloot te stellen aan profanisatie zweeg men tegenover heidenen over 
de christelijke leer. Men dacht daarbij aan wat Jezus zei: “Geef het 
heilige niet aan de honden en werp uw  parels niet voor de zwijnen, 
opdat zij ze niet vertrappen met hun poten, zich omkeren en u 
verscheuren.” (Mat 7, 6). Hiertoe gebruikte men een soort geheimtaal 
en bepaalde symbolen, die alleen voor gelovigen verstaanbaar waren 
en waardoor men zijn mede-christenen kon herkennen. Een van de 
vroegst christelijke symbolen was de vis: hij wordt in het water 
geboren, zoals ook christenen in het bad van de doop herboren 
worden. Een gezonde vis kan in zout water leven, zonder zelf zout te 



worden, zoals een gezonde christen ook de smaak van de wereld niet 
aanneemt. Tenslotte betekenen de letters van het Griekse woord 
“ICHTHYS” = vis” een korte geloofsbelijdenis: “Jezus Christus, 
Zoon van God, Verlosser”. 
In de context van de arkaan discipline staat ook het begrip Mis. Het is 
genomen uit het wegzendingswoord: “Ite, Missa est”. 'Ite', van het 
Latijnse werkwoord 'íre'= gaan, betekent hier 'gaat'. Het 'missa est' is 
verwant aan 'missio' = zending. Letterlijk vertaald betekent dit: “Hij 
wordt gezonden” Alleen ingewijden verstonden wat christenen 
bedoelden met het woord ‘missa’. 
‘Ite Missa est’ is een apostolische zending van de Kerk: “Gaat uit 
over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de 
schepping”. (Mc. 16, 15) Wat concreet betekent: gaat naar uw familie, 
naar uw werkplek, in de scholen en universiteiten. Past u niet aan de 
wereld aan. “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld; wordt andere 
mensen, geleid door een nieuw inzicht, zodat ge kunt onderscheiden 
wat God wil en wat goed is” (Rom 12,2). 
Gaat de wereld in opdat de wereld door u veranderd worde: “Gij zijt 
het zout der aarde; wanneer het zout zijn kracht verliest, waarmee zal 
men dan zouten. Het deugt nergens meer voor dan om weggegooid te 
worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen 
blijven als zij op een berg ligt, men steekt toch ook geen lamp aan om 
ze onder de korenmaat te zetten, maar men zet ze op de kandelaar en 
dan schijnt zij voor allen in huis. Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen opdat ze uw goede werken zien en uw Vader in de hemel 
prijzen.” (Mat. 5, 13-16) 
De H. Thomas geeft een ongewone, zeer mooie verduidelijking aan 
het “Ite missa est” (Vgl Sth III 4, ad 9). Hij maakt er ons attent op dat in 
de Heilige Mis ons gebed en offer naar God opstijgt en dat Christus 
als offergave naar ons gezonden wordt. Dan past het antwoord “Deo 
gratias - God zij dank”! 
 
Placeat tibi sancta Trinitas…en zegen 
Vooraleer de zegen te geven buigt de priester diep , legt zijn  handen  
op het altaar en bidt met zachte stem het “Placeat tibi”: “Moge, 
Heilige Drievuldigheid, de hulde van mijn dienstwerk U behagen en 
geef dat het offer, dat ik ondanks mijn onwaardigheid voor de ogen 



van uw majesteit heb opgedragen U welgevallig zij en mij en allen, 
voor wie ik het opdroeg, door uw barmhartigheid tot verzoening 
strekke…” 
Dan kust hij het altaar en verheft de ogen naar boven, brengt beide 
handen hoog samen, keert zich om en maakt met de rechterhand een 
kruisteken over het volk. Deze handeling beduidt dat alle zegen van 
boven komt: “Alle goede gaven en ieder volkomen geschenk komt van 
boven, van de Vader, van de hemellichten, bij wie geen verandering is 
of verduistering door omwenteling.” (Jac. 1,17). 
Teken en bron van alle zegen is het heilig kruis. Ook in het alledaagse 
leven is een ware christen verbonden met het kruis: “Als iemand mij 
wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen, hij neme zijn kruis op en 
volge Mij.” (Luc. 9, 23). De ware leerling van Jezus herkent men aan 
zijn houding ten opzichte van het kruis. 
De zegenformule luidt: “Zegene U de almachtige God, de Vader, en 
de Zoon + en de Heilige Geest.” Al in de Oudtestamentische 
zegenformule is een aanwijzing te vinden die leidt naar de 
allerheiligste Drievuldigheid. Daar wordt de naam ‘Jahwe’ driemaal 
genoemd : “Als gij de Israëlieten wilt zegenen, doe het dan met deze 
woorden: Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de 
glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer 
zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Als de Israëlieten zo 
mijn naam over hen uitspreken zal Ik hen zegenen.” (Num. 6,23 ev.) 
De hele ritus van de slotzegen is een beeld van de zegen die Jezus bij 
zijn Hemelvaart op de olijfberg aan zijn leerlingen gaf: “Toen bracht 
Hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief Hij zijn handen, en 
zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en 
werd Hij in de hemel opgenomen. Knielend aanbaden zij Hem en 
keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.” (Luc. 24, 50- 
52) 
Het is zeer passend dat de gelovigen bij de priesterlijke zegen 
neerknielen, zoals ook de apostelen gedaan hebben bij de Hemelvaart 
van Jezus. Want het is God zelf die door de hand van de priester 
zegent. In de context van de Hemelvaart van Jezus staat ook de 
herinnering aan de wederkomst van Christus op de jongste dag.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want toen de leerlingen Hem na staarden ten hemel, sprak een engel 
tot hen: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die 
van u is weggenomen, zal op dezelfde manier terugkomen zoals u 
Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hand. 1, 11). Bij de wederkomst 
van de Heer, bij het eindoordeel zal Hij tot de uitverkorenen aan zijn 
rechterhand zeggen: “Komt gij  gezegenden van mijn Vader en neem 
bezit van het rijk dat voor u bereid is vanaf de grondvesting der 
wereld.” (Mat. 25, 34). 

Feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis - 8 december 

“…de Heilige Maagd Maria altijd maagd, 
 die door het  overschaduwen van de Heilige Geest 

uw Eniggeborene heeft ontvangen,  
en met behoud van de luister van haar maagdelijkheid, 

het eeuwige licht over de wereld heeft uitgestort, 
Jezus Christus onze Heer….” 

Uit: Prefatie van de H. Moeder Gods 
 

Mededelingen 
*Zaterdag 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis.:  
  Mis om  8.30u in de kerk St Teresia Ekeren, waarna Aanbidding. 
  EN….“Genade uur” in onze kapel van 12u tot 13u ( tekst volgt!) 
*Zondag 9 december om 10 u  H. Mis in onze kapel.  
  Enkelen van ons  staan die dag in Maleizen op de kerstmarkt. 
*Zaterdag 15 december: Na de H. Mis van 8.30u ( Ekeren-Bunt) : 
  Conferentie door pater Herman over de H. Paulus, - deel 2 
  Nadien Kerstmarkt in de Foyer .. ook op zondagen 16 en 23 dec. 
         Steun de Foyer !!! Breng vrienden en familie mee ! 

*Zondag 16 december  GEEN   H. Mis 
*Zondag 23 december om 10 u H. Mis waarna Kerst-verkoop ! 
*KERSTDAG is er GEEN H. Mis in onze kapel. 
 

Gelieve mee te bidden om nog een priester te vinden voor de 
Traditionele Latijnse Mis in onze kapel !!! 
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