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Voorgegaan door Mgr. L. Van Looy, Bisschop van Gent,  

en Mgr. A. Kasujja, Pauselijk Nuntius. 

 

Openingsprocessie vanuit de Crypte met het Fiertelschrijn van Sint-Hermes 

 

Psalm 66  

 

R. Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia! 

 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 

loven Zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze  

alles bestuurt in gerechtigheid. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Opening van de Dienst (Mgr. de Bisschop) 

 

Schuldbelijdenis 

 

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.  

 

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons 

geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 

 

Kyrie: IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana 

 

Proclamatie van het verheffingsdecreet 

 



Op verzoek van zijne Excellentie Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent, bij brief 

van 5 april 2018, waarin hij de wens en het verlangen van de geestelijkheid en de 

christengelovigen kenbaar maakte, verleent de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 

en de Sacramenten, daartoe gemachtigd door Paus FRANCISCUS, aan de kerk in de stad 

Ronse die God is toegewijd ter ere van de heilige Hermes de titel en waardigheid van 

BASILICA MINOR met alle rechten en liturgische gunsten die daaraan verbonden zijn 

volgens de geldende gebruiken zoals voorzien in het decreet ‘Over de Titel van Basilica 

Minor’, gepubliceerd op 9 november 1989. Er werd tegen deze beslissing geen enkel 

bezwaar geuit.  

 

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, op 16 oktober 

2018, bij de gedachtenis van de heilige Hedwig, kloosterlinge.  

 

Robertus kardinaal Sarah, prefect 

Arturus Roche, aartsbisschop, secretaris 

 

Zegening van de symbolen (‘Ornamenta Sacra’) van de Basiliek  

 

Inleiding 

 

Aan het hoogaltaar van de Sint-Hermesbasiliek worden voortaan de kenmerkende 

symbolen van een Basilica Minor opgesteld, het conopeum of baldakijn en het 

tintinnabulum, een klokje met de afbeelding van de patroonheilige van de basiliek. Ze 

mogen een teken zijn van de bescherming die Sint-Hermes ons blijvend bekomt en van 

zijn oproep tot trouw aan het christelijk geloof in Gods drie-ene Liefde. Voortaan zullen 

deze tekenen ook meegedragen worden in de grote processies ter ere van onze 

stadspatroon.  

 

Zegeningsgebed (Mgr. de Bisschop) 

 

God, onze Vader,  

U bent de zorg voor uw Volk, 

vanouds en door de eeuwen heen.  

Doorheen de tijden, tot vandaag 

roept U ons op om van uw goedheid te getuigen.  

Zegen + dan deze tekenen  

dat zij ons opwekken tot vertrouwen in uw beschuttende liefde 

dat zij ons blijven oproepen om nooit te versagen  

in de dienst voor uw Koninkrijk van eenheid en vrede, 

door Christus, onze Gids ten leven. Amen.  

 

Feestelijk klokkengelui 

 

Gloria: IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana 

 

Openingsgebed 

 

God onze Vader, wij gedenken dat uw Zoon  

in vroomheid opgedragen werd in de tempel.  

Op voorspraak van uw heilige martelaar Hermes 

vragen wij U  

dat ook wij ons leven aan u opdragen 

als een gave die allen ten goede komt, 

door Christus, onze Heer. Amen.  

 

Eerste lezing 

 



Uit de profeet Maleachi (3,1-4) 

 

Dit zegt de Heer God: Let op, Ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor Mij effenen.  

Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het 

verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de Heer van de hemelse 

machten. 

Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt?  

Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 

Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij 

zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de 

Heer. 

De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen,  

zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 

 

Woord van de Heer. 

 

Tussenzang: Laudate Dominum - W.A. Mozart - sopraan Hanne Roos en St.-

Gregoriuskoor 

 

Evangelie 

 

Acclamatie: Alleluia - Schola Gregoriana 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (2,22-40) 

 

Toen de tijd aanbrak, waarop Maria en het Kind volgens de Wet van Mozes gereinigd 

moesten worden, brachten zijn ouders Jezus naar Jeruzalem om Hem aan de Heer op te 

dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het 

mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling 

van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge 

duiven. 

 

Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man,  

die Israëls vertroosting ver¬wachtte en de heilige Geest rustte op hem. 

Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou 

treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. 

Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus 

daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, 

nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: 

'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: 

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, 

dat Gij voor alle volken hebt bereid; 

een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israel.' 

 

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. 

Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder:  

'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat 

weersproken wordt, opdat de gezind¬heid van vele harten openbaar moge worden;  

en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.' 

 

Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser.  

Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. 

Nu was zij een weduwe van vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en 

diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij, 

dankte God en sprak over het Kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem 

verwachtten. 

 



Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren vervuld hadden, keerden zij naar 

Galilea, naar hun stad Nazareth terug. 

Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en de genade 

Gods rustte op Hem. 

 

Woord van de Heer. 

 

Acclamatie: Alleluia - Schola Gregoriana  

 

Homilie (Mgr. de Bisschop) 

 

Geloofsbelijdenis: Credo III - Schola Gregoriana 

 

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 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. 

Credo 

 

Credo in unum Deum,  

Patrem omnipotentem, 

Factorem coelis et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. 

 

Et in unum Dominum Iesum 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. 

 

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, 

iudicare vivos et mortuos,  

cuius 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:  

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. 

 

Voorbeden 

 

Mgr. de Bisschop:  

 

Danken wij de Heer omdat Hij onder mensen wil wonen. 

Bidden wij om kracht opdat wij naar het voorbeeld van de heilige Hermes 

van zijn trouw getuigen. 

 

Lector: 

 

1. Wij bidden dat alle christenen van Gods goedheid getuigen door van hun leven een 

welgevallige offergave te maken door al hun inzet voor Gods Koninkrijk, laat ons bidden. 

 

Acclamatie: Vader van alle mensen, verhoor Uw volk 

 

2. Wij bidden dat onze gemeenschap op voorspraak van de martelaar Hermes blijft 

getuigen van de Goede Boodschap van verdraagzaamheid en verbondenheid. Laat ons 

bidden.  

 

3. Wij bidden voor allen die te lijden hebben van zoveel wat mensen en volkeren 

bezwaart: ziekte en rouw, verdeeldheid en schuld, oorlog, armoede en onrecht. Bidden 

wij om bekering, hoop en welzijn. Laat ons bidden.  

 

Mgr. de Bisschop  

 

God, onze Vader,  

zoveel gaat ons ter harte  

nu wij de opdracht van uw Zoon in de tempel gedenken 

en de verheffing vieren van zijn verblijf onder ons.  

Maak door de kracht van uw Geest 

deze ruimte tot een huis 

waar het goed is om te verwijlen 

waar mensen worden verzameld en vertroost 

waar U de eer wordt gegeven die de Vader van allen toekomt 

waar wij vandaan tot vrede worden uitgezonden;  

wij vragen het op voorspraak van uw moedige getuige,  

de martelaar Hermes 

die ons voorgaat in goedheid en trouw. Amen.  

 

Offerandezang: Cantique de Jean Racine G. Fauré – St.-Gregoriuskoor 

 

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 

kan worden door God, de almachtige Vader. 

 

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 (Mgr. de Bisschop) 

 

Heer, moge op dit feest de gave van uw Volk voor U aanvaardbaar zijn, zoals U het offer 

hebt aanvaard van uw eengeboren Zoon, het Lam dat zich gegeven heeft voor het leven 

van de wereld: Jezus Christus, onze Heer. Amen.  

 

Eucharistisch gebed 

 

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. 

Want uw Zoon, 

die eeuwig met U leeft, 

is heden opgedragen in de tempel 

en door de Geest geopenbaard 

als een glorie voor uw volk Israël 

en als een stralend licht voor alle volken. 

Daarom gaan ook wij vol vreugde 

uw Heil tegemoet en zingen U 

met alle engelen en heiligen 

die loflied toe zonder einde: 

 

Sanctus IX - Schola Gregoriana 

 

Ja, Gij Heer zijt de Heilige en U looft heel uw schepping want Gij geeft al wat leeft de 

adem van het leven en heiligt het tot uw Rijk, en Gij laat niet af te vergaderen uw volk 

van de einden der aarde. Vanwaar de zon opgaat tot waar zij neerdaalt wordt aan uw 

Naam de lof geofferd door Hem die onze Meester is, Jezus Messias uw Zoon, in wie de 

kracht zich baan breekt van uw scheppende heilige Geest. 

 

Zo bidden wij en smeken: neem deze gaven aan, wij staan ze aan uw tafel af, heilig ze 

door uw Geest + om Lichaam en Bloed te worden van onze Heer op wiens gezag wij deze 

geheimen behartigen. 

 

Ipse enim in qua nocte tradebátur 

accépit panem 

et tibi grátias agens benedíxit, 

fregit, dedítque discípulis suis, dicens: 

 

Accípite et manducáte ex hoc omnes: 

hoc est enim Corpus meum, 

quod pro vobis tradétur. 

 

Símili modo, postquam cenátum est, 

accipit calicem, 

eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: 

accípiens cálicem, 

et tibi grátias agens benedíxit, 

dedítque discípulis suis, dicens: 

 

Accípite et bíbite ex eo omnes: 

hic est enim calix Sánguinis mei 

novi et ætérni testaménti, 

qui pro vobis et pro multis effundétur 



in remissiónem peccatórum. 

Hoc fácite in meam commemoratiónem. 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen 

zijt. 

 

Daarom, o Heer, indachtig het heilzame lijden van uw Zoon en zijn verrijzenis en 

opstanding ten hemel, maar ook in de verwachting van zijn komst, brengen wij voor U 

onze dank en dragen wij U op dit levende heilige offer. 

 

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui 

nous a rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son sang 

et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le 

Christ. 

 

Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous 

obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse 

Mère de Dieu, avec les Apôtres Pierre et Paul, les martyrs, saint Hermès et tous les 

saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. 

Barmherziger Gott, wir bitten dich: Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen 

Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke 

sie im Glauben und in der Liebe: deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren 

Bischof Luc und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die 

zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. 

 

Wees haastig tot de hulp bereid van deze gemeenschap die Gij geroepen hebt om voor 

uw aangezicht te staan, verenig al uw verstrooide kinderen in uw ontferming, o Vader 

barmhartig. 

 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti 

e tutti i giusti che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 

in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, 

in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia sǽcula sæculórum. 

 

Amen. 

 

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. 

 

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. 

 

De vrede des Heren zij altijd met u. 

En met uw geest.  

 

Vredewens 

 

Agnus Dei: Missa IX In Festis B. Mariae Virginis - Schola Gregoriana 

 

Communie 

 

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Communiegezangen: 

 

Ubi Caritas Ola Gjeilo St-Gregoriuskoor 

Ave Maria Giulio Caccini Hanne Roos, Jonathan De Ceuster, Pascal Devreese 

Ave Maria gregoriaans Schola Gregoriana  

 

Gebed na de communie 

 

Grote God, U loven wij 

omdat U onder mensen wil blijven wonen. 

Hier bent U bereikbaar 

voor allen die U zoeken met een oprecht hart.  

Laat uw Geest ons bezielen 

ons aandrijven met zijn milde kracht 

om de geestelijke tempel van uw Volk 

op te bouwen, ieder met de gaven die Hij verleent.  

Wek ons tot trouw 

in het spoor van zovele generaties 

dat wij het getuigenis van uw martelaar Hermes levendig houden 

en velen zijn helende bijstand mogen ervaren. 

Dit alles vragen wij  

door Christus, uw Zoon en eerste Getuige, 

voor tijd en eeuwigheid. Amen.  

 

Gezamenlijk slotgebed 

 



Sint-Hermes, Patroon van onze Stad, 

met U danken wij de Heer 

om de schat van het geloof dat wij met u delen: 

de Liefde van de Vader en de Zoon, 

de eenheid van de Heilige Geest. 

Bid met ons 

voor allen die ons zijn voorgegaan 

voor allen die na ons komen 

voor allen die hier te gast zijn,  

bijzonder voor hen die lijden  

en hier om verlichting bidden , 

dat de Barmhartige hen allen zegenen mag.  

 

Dankwoord 

 

Zendingswoord en zegen (Mgr. de Bisschop) 

 

Te Deum I - Schola Gregoriana 

 

Te Deum laudamus; te Dominum confitemur. 

Te æternum Patrem omnis terra veneratur. 

Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates, 

Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ. 

Te gloriosus Apostolorum chorus, 

Te Prophetarum laudabilis numerus, 

Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 

Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia: 

Patrem immensæ majestatis; 

Venerandum tuum, verum, et unicum Filium; 

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 

Tu Rex gloriæ, Christe, 

Tu Patris sempiternus es Filius. 

 

Tu ad liberandum suscepturus hominem, 

non horruisti Virginis uterum. 

 

Tu devicto mortis aculeo, 

aperuisti credentibus regna cælorum. 

 

 

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. 

 

Judex crederis, esse venturus. 

Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, 

quos pretioso sanguine redemisti; 

Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari. 

 

Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuæ. 

Et rege eos, et extolle illos, usque in æternum. 

Per singulos dies, benedicimus te, 

et laudamus nomen tuum in sæculum et in sæculum sæculi. 

Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire. 

Miserere nostri Domine, miserere nostri. 

Fiat misericordia tua Domine super nos, 

quem admodum speravimus in te. 



In te Domine speravi;  

non confundar in æternum. Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij. 

U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. 

Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. 

Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen: 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 

 

U looft het roemvol koor der apostelen, 

U het lofwaardig getal der profeten, 

U looft de blanke stoet der martelaren. 

U prijst de heilige Kerk over heel de aarde: 

 

U, Vader, onmetelijk in majesteit; 

U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven; 

U, Heilige Geest, de Vertrooster. 

Gij, Christus, Koning der glorie, 

Gij zijt de enige Zoon van de Vader. 

 

Gij, die om de mens verlossing te brengen 

geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd. 

Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen 

en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend. 

 

Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. 

Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. 

U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp, 

die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered; 

Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid. 

 

Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel, 

hoed hen, en draag hen voor immer. 

U willen wij prijzen iedere dag, 

uw naam verheerlijken voor altijd. 

 

 

 

Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, 

zoals ons vertrouwen uitgaat naar U. 

Op U, Heer, is onze hoop gevestigd; 

beschaam ons niet in eeuwigheid.  

 

 

Verering van de relieken 

 

Jesus Bleibet meine Freude  J.S. Bach St.-Gregoriuskoor 

 

ONZE BIJZONDERE DANK GAAT UIT NAAR 

 

u allen om uw aanwezigheid en meevieren 

 

de voorgangers en concelebranten: 

 

Mgr. Luc Van Looy en Mgr. Augustine Kasujja  



 

de priesters: Michel T’Joen, Ludo Collin (Gent), André De Wolf, Jacques De Mey, Flor 

Brondeel (Gent), Ignace De Schryver (Eke), Stefaan Minnaert, Marc Tant (Zottegem), 

Emilio Platti (Leuven), Christophe Monsieur (Averbode), Jean-Pierre Mondet (Doornik), 

Luc Van Den Velde (Oudenaarde), Patrick De Baets (Drongen), Robbrecht De Latte (Sint-

Niklaas), Norbert Coorevits (Gent), Luc Flamand (Gent), Philippe Tonneau (Estaimpius), 

Gaby Desmaele (Zulte), Guy Van der Haegen (Zottegem-Velzeke), Michel Myle 

(Lessines), Paul Walgraeve (Kluisbergen) 

 

de diakens: Paul Hantson, Pol Tordeur, Georges Bockstal, Geert Verbustel (Grembergen) 

 

de ministranten: André Vanassche, Siebe Meirlaen, Yonan Yonan 

 

allen die ons bidden vocaal en instrumentaal hebben begeleid: 

 

Het St.-Gregoriuskoor en de Schola Gregoriana  

Hanne Roos, Pascal Devreese en Jonathan de Ceuster, zang 

De leerkachten en leerlingen van de Kunstacademie van de Vlaamse Ardennen 

Yanna Penson, piano 

Onder de algemene leiding van Geert De Praetere, organist-koorleider van de Basiliek 

 

het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Ronse en de Stadsdiensten 

 

de Basilica Kernwerkgroep: Eric Devos, Anne-Françoise Morel, Ludo Collin, Milo Van 

Driessche 

 

het Stedelijk Fiertelcomité, de Aloude Gilde van Sint-Hermes, de Maatschappij der 

Dragers van Sint-Hermes 

de Kerkfabriek en Parochieploeg van Sint-Hermes 

en alle gewaardeerde medewerkers 

 

DEO GRATIAS! 

 

Moge het getuigenis van de Goede Boodschap verder oplichten! 

 

 

EVANGELII TESTIMONIUM LUCEAT  

 


