Onderscheid tussen:
Klassieke Romeinse Ritus

Novus Ordo Missae – (N.O.M.)

In de Pré-conciliaire Kerk verandert niets:
behalve: <Brood en Wijn>.

In de post-conciliaire kerk verandert van alles:
behalve: <brood en wijn>.

<Versus Dominum>

<Versus populum>

gekeerd naar God

naar het volk toe

<Het Klassieke -Heilige Misoffer->
<Heilig Misoffer van Altijd>.

<novus ordo missae>
<eucharistieviering>

1- Theocentrisch

1- Antropocentrisch

Centraal: GOD
<Altaar> + tabernakel het <Allerheiligste>

Centraal: de mens
<tafel>

2- Kerk

2- kerk

hèt Hemelse Hof van God op aarde.

vergaderzaal van de geloofsgemeenschap.

<Eén uur toeven in uw voorhoven, o Heer, is
mij meer waard dan duizend uren elders.>
(Psalm 84-11).

Plaats van samenkomst

3- Sfeer: Ontzag
Eerbied! Ingetogenheid
<sursum corda>: Harten omhoog!
<Aanbidding> naar binnen gekeerd.
4- Oudheid:
Klassieke Ritus meer dan 1500 jaar oud.
(huidige vorm Concilie van Trente)
<Missa Tridentina>
5- Bron:
Liturgie van de eeuwenoude Rooms
Katholieke Heilige Kerk.
<Heilige Mis van Altijd>

3- Sfeer: leuk, gezellig,
Sociaal, amusement – handenschudden,
begroeten, inleiden door <voorganger>
<naar buiten gekeerd>.
4- Nieuw/modern:
N.O.Missae/Luthers.
<overgeleverde geloof>.
breuk met de traditie (1970).
5- Bron: Vaticanum II
dé makers: modernisten, vrijmetselaars +
lutherse theologen.

6- Wat is het?

6- Wat is het?

Hernieuwing van het Kruisoffer op het
<Altaar>: Christus Hogepriester van het

<Eucharistieviering>
dankzegging/gedachtenis.

Nieuwe Verbond. (Hebr.7,8,9)
voor de gelovigen: <Staan onder het Kruis van
Christus>.

<tafel> + tafelgebeden.

7- De priester is:

7- De ‘priester’ is:

<Celebrant> maakt het Offer zichtbaar voor
de Gelovigen.
<In persona Christi> Transsubstantiatie

<Voorganger>, celebreert niet, gelovigen
doen dat: transsignificatie, transfiguratie,
transfinalisatie.

8- Offer: Abel

8- Gaven: Kain

<Immaculatam Hostiam>
<Onbevlekt Offer>
Aanbidding van: God,
Vader-Zoon-Heilige Geest.
Verlossing door Christus’ Kruisoffer

<vruchten der aarde en werk van
mensenhanden>
verheerlijking van de mens.
(“dit is de cultus van de mens” Paulus VI).

9- Communie:

9- Communie:

mondcommunie
Houding: geknield
Uitdelen: Priester en/of Diaken.

handcommunie
Houding: staande
Uitdelen: ook leken! (zelfs vrouwen!).

10- Taal : Latijn

10- Taal: Volkstaal

voertuig van het sacrale…..
verbondenheid met de Lijdende en
Zegevierende Kerk

te veranderen naar willekeur van de
<voorganger>.

11- Vruchten:

11- Vruchten:

-Geloof in God
-Vergiffenis van zonden
-Verinnerlijking
-Vermeerdering van Heiligmakende genade.
-Godsvrucht
-Zielskracht-Sterkte.

- ongeloof, twijfel aan de werkelijke
tegenwoordigheid.
-leegte, onbehagen
-geloofsafval
-misbruiken
-ontkerkelijking

Door: Pater H. Vernooy, WP.

