
  

NNoovveeeenn  ttoott    
SSiinntt  SSeebbaassttiiaaaann  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



~~  22  ~~  

          NNoovveeeenn  ttoott    

SSiinntt  SSeebbaassttiiaaaann  
  

GG ee bb ee dd ee nn   ii nn   hh ee tt   rr oo zz ee nn kk rr aa nn ss gg ee bb ee dd   

  

AA ff ss lluu ii tt ee nn dd   gg ee bb ee dd   vvoo oo rr   ee ll kk ee   ddaa gg ::   zz ii ee   bb llaa ddzz ii jj ddee   11 44   

  

GG ee ll oo oo ff ss bb ee ll ii jj dd ee nn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AA rr tt ii kk ee ll ee nn   vv aa nn   hh ee tt   GG ee ll oo oo ff   

 

V. 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,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  
 

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

en het eeuwig leven.  

Amen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)


~~  33  ~~  

OO nn zz ee   VV aa dd ee rr   
 

V. Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

A. 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. 

Amen. 
 

WW ee ee ss   gg ee gg rr oo ee tt   
 

V. Wees gegroet Maria, 

vol van genade. 

De Heer is met U. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. 

En gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

DD oo xx oo ll oo gg ii ee   //   LL oo ff pp rr ii jj zz ii nn gg   
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 

  



~~  44  ~~  

HHyymmnnee  tteerr  eerree  vvaann  SSiinntt  SSeebbaassttiiaaaann  

 
God die voor uw soldaten zijt de prijs, 

de eerkroon in de strijd, 

Sebastiaan bezingen wij:  

maak Gij ook ons van boeien vrij. 
 

Diep in zijn hart geloofde hij,  

wat hij beleed zo frank en vrij, 

totdat hij zelfs zijn bloed vergoot  

en Christus volgde in de dood. 
 

Aan God de Vader zij de eer  

en aan Gods Zoon, de trouwe Heer, 

en aan de Geest die troost en leidt,  

nu en in alle eeuwigheid. 
 

 
Gilde Sint Sebastiaan - Bergen op Zoom-Borgvliet - 2020 



~~  55  ~~  

EEeerrssttee  ddaagg  
 

Heilige Martelaar, 

Sint Sebastiaan,  

een grote eer heeft u van Christus verkregen 

die u de gave van een heilig geloof verleend heeft. 

U bent geheiligd door de heilige doop 

en u groeide in heiligheid  

sinds de dagen van uw kindertijd.  

Zoveel heeft God van u gehouden,  

dat Hij u een steunpilaar van kracht  

in het begin van de jonge Kerk heeft laten zijn.  

Versterk ook ons geloof, 

dat het voor ons een bron van energie  

voor een voorbeeldig christelijk leven mag zijn 

en dat ook wij een lichtend voorbeeld  

mogen zijn voor onze medemensen.  

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



~~  66  ~~  

TTwwee ee ddee   ddaa gg   
 

Glorieuze Sint Sebastiaan, 

onverschrokken volgeling van Christus  

en vertegenwoordiger van hen die 

hun leven hebben verloren vanwege  

de openbare getuigenis van hun geloof. 

In schaamte en verdriet moeten we bekennen  

dat wij vaak tekort zijn geschoten 

in het uitdragen ons geloof. 

Wij hebben te weinig het besef, 

dat het Christus was die leed, 

in plaats van dat wij leden voor Christus.  

Wij bidden om uw hulp  

om onze lauwheid achter ons te laten.  

Wij zullen naar uw voorbeeld - Sint Sebastiaan - 

proberen voorbeeldig te leven 

door Christus te volgen. 

Help ons, goede heilige en beschermheer, 

te laten leven naar uw trouwe levensweg.  

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 

 

 



~~  77  ~~  

DDee rrddee   ddaa gg   
 

Eerbiedwaardige Sint Sebastiaan, 

u bent een sterke leidsman 

van geloof voor talloze heidenen; 

u heeft hen de weg gewezen naar Christus. 

U hebt de christenen verlicht door uw woorden,  

toen zij hun aards leven en alles hebben opgeofferd 

waardoor zij het eeuwige leven hebben verkregen. 

Standvastig weerstond u de keizer  

en door menselijke wijsheid sprak u over 

de verdediging van het Christelijke geloof.  

U verachtte de wereldse genoegens en schatten  

om de eeuwige vreugde te verwerven van de hemel. 

Wij bidden u: 

verkrijg voor ons de genade  

zodat wij sterker in ons geloof groeien. 

Versterk ons geloof,  

dat wij ons nooit zullen verliezen  

in bedrieglijke wereldse zaken 

en mogen wij bereid zijn  

om de eeuwige Christus altijd te eren. 

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 



~~  88  ~~  

VVii ee rrddee   ddaa gg   
 

Heilige Martelaar, Sint Sebastiaan, 

groot was uw liefde voor Christus,  

toen u om zijnentwil heeft geleden tot de dood.  

Jezus, ons Goddelijke Slachtoffer 

bood Zijn lichaam aan 

tot redding van onze ziel 

en de vergeving van onze zonden. 

De lafheid in de wereld, 

- vooral voor de verraderlijke handelingen 

van de wereld tegen het geloof -, 

heeft u bestreden.  

Zo heeft u kennis genomen in alle waarachtigheid 

van de heilige apostel Paulus, die schreef;  

“Ik leef: nu niet ik, maar Christus leeft in mij.“ 

Christus, die leefde in alle eenvoud 

en werd veracht door de Schriftgeleerden; 

leiders die Christus hebben gehaat en vervolgd,  

met als gevolg het lijden van Christus 

en de dood aan het kruis. 

Sint Sebastiaan wij vragen u: 

Moge Christus voortaan leven in ons,  

zoals Hij heeft geleefd in u,  

zijn heilige Martelaar.  

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 



~~  99  ~~  

VVii jj ff ddee   ddaa gg   
 

Glorieuze Sint Sebastiaan,  

voorbeeld van de heilige jonge Kerk:  

Wij prijzen de Heer 

die u heeft verheerlijkt als zijn heilige Martelaar  

vanwege het geloof in uw hart als christen.  

Vanuit uw plaats van glorie in de hemel 

zie op ons neer, 

- zo zwak en wankelend in ons geloof -,  

dat wij terecht kunnen bidden 

om nader te komen tot Christus, onze Redder.  

Geef in ons het vertrouwen in Jezus,  

zodat wij Hem kunnen volgen 

met een onbuigzame wilskracht 

op de weg van oprechte christenen. 

Laat ons Hem nooit verloochenen 

door de aardse verlokkingen.  

Laat ons zien het licht van het geloof 

- in de waarheid van Christus -, 

die de mensen vrij maakt. 

Help ons meer spiritueel te zijn 

in Christus, door Christus  

en met Christus hier op aarde 

door te werken aan Gods Koninkrijk. 

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 



~~  1100  ~~  

ZZee ss ddee   ddaa gg   
 

Sint Sebastiaan,  

Martelaar en beschermheer,  

onverschrokken verscheen u voor de keizer  

die u zozeer heeft gehaat, 

terwijl u als officier van hem hield 

en daarom steeds opnieuw heeft u 

het geloof in Christus aan hem verkondigd 

en over de waarheid gesproken 

van het Koninkrijk van God op aarde,  

zodat hij zou gaan inzien om tot geloof te komen  

en neergeknield Hem - de ene, ware God -  

in aanbidding te eren. 

De keizer weigerde te luisteren  

en verloor hierdoor het eeuwig Koninkrijk, 

dat u ons heeft beloofd in grotere pracht en heerlijkheid.  

Sint Sebastiaan, 

kom ons te hulp in de verwarrende meningsverschillen 

die door de mensen zijn veroorzaakt,  

zodat wij ons vrij kunnen richten op Christus,  

onze Heer en Heiland. 

Leer ons te luistern naar Zijn heilig Evangelie 

door ernaar te leven tot de laatste dag van ons leven.  

Wij smeken u, heilige beschermheer,  

om ons daarbij te helpen, 

zodat wij het eeuwige leven kunnen verwerven: 

Zijn hemelse glorie. 

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 



~~  1111  ~~  

ZZeevvee nn ddee  ddaa gg   
 

Heilige beschermheer, Sint Sebastiaan, 

voor al de eeuwen waarin u al met Christus leeft 

in de hemelse gelukzaligheid  

verheugen wij ons in Uw oneindige gloed van geluk.  

Kijk met mededogen op ons neer,  

- uw nederige aanbidders - 

die worden beproefd in een wereld vol verleidingen. 

Op uw voorspraak proberen wij in ons leven 

trouw te zijn, onze doopbeloften te volbrengen  

voor Christus, onze Redder.  

Heilige Martelaar, 

verkrijg de vergeving voor onze zonden, 

die wij zo nodig hebben 

vanwege onze soms zo schamele pogingen 

om een goede leerling van Jezus te zijn.   

Red ons, goede Sint Sebastiaan, 

van de eeuwige dood in ongenade 

door uw krachtige voorspraak. 

Help ons om ons leven te ordenen  

dat wij waardig bevonden worden om met u te delen  

het oneindige verlangen naar de hemel. 

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 



~~  1122  ~~  

AAcc hh ttss ttee   ddaa gg   
 

Eerbiedwaardige Martelaar, Sint Sebastiaan. 

Verheerlijkt door de heilige levens 

van zo velen die u hebt geïnspireerd 

en hebt aangemoedigd om u te volgen 

in martelaarschap. 

Wij bidden u, 

dat Christus mag leven in ons en in onze ziel. 

Ga door met onze heiliging voor de hemel 

en geef ons bescherming  

tegen de vele vijanden om ons heen. 

Zorg dat het aantal van christenen kan toenemen 

en houd ons, heilige Martelaar, krachtig in ons geloof. 

Beschermer, tegen pest en besmettelijke ziekten  

van lichaam en geest 

weerhoud ons van dwaling 

en laat ons genieten met u op het uitzicht  

naar de Heerlijkheid van Christus, 

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 

 

 



~~  1133  ~~  

NNee gg ee nn ddee  ddaa gg   
 

Sint Sebastiaan, heilige beschermheer, 

vergeet in uw hemelse glorie en vreugde ons niet, 

die doorgaan met het onophoudelijke streven 

van de verkondiging van het geloof. 

Breng ons kracht en steun in deze levenswijze.  

Help ons dat wij ons kunnen richten op God, onze Heer, 

en op Jezus Christus met heel ons hart. 

Geef ons hiervoor op de laatste dag van deze noveen  

de heilige kracht van God, onze Heer en Koning,  

dat wij Hem steeds mogen dienen met volmaakte liefde, 

met berusting en in trouw aan zijn allerheiligste voorbeeld.  

Goede Sint Sebastiaan, 

bevrijd ons van de angst in ons geloof 

en geef ons het respect van medechristenen, 

die ons ondersteunen in het bidden van deze noveen. 

Dat wij met elkaar 

- onbaatzuchtig en onwankelbaar naar uw voorbeeld - 

bidden voor een betere wereld, 

die u reeds voorstond bij de jonge Kerk.  

Amen. 

 

Hymne op bladzijde 4 - Afsluitend gebed op bladzijde 14 

 

 

 

 

 

 



~~  1144  ~~  

AAffss lluu ii ttee nn dd   gg ee bbee dd   
 

Mijn Heer en Heiland Jezus Christus 

wij bidden tot U om uw genade te verkrijgen, 

zoals U die aan Sint Sebastiaan heeft gegeven.  

Help ons om goede christenen te zijn; 

trouw aan U als Zoon van God. 

Dat wij door de heilige Geest ingegeven 

alle dagen eerbiedig proberen te leven 

in barmhartigheid en mildheid voor onze naasten 

en dat wij geen geweld gebruiken 

om ons geloof uit te dragen. 

Wij weten hoe barmhartig U bent geweest, Jezus, 

voor Sint Sebastiaan, uw trouwe volgeling. 

Ook wij willen trouwe volgelingen zijn van U  

en leven met U als waardige leerlingen.  

Dat wij steeds, zoals Sint Sebastiaan, 

met vurige liefde tot U bidden 

voor een betere toekomst van onze wereld 

in rechtvaardigheid en gerechtigheid. 

Amen.  

 

 

 

 
 
 
AAffbbeeeellddiinngg  bbllaaddzzii jjddee  1155::   

Paneel door Hans Memling, ca. 1475 

België, Brussel, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Foltering van Sint Sebastiaan 



~~  1155  ~~  

SS ii nn tt   SS ee bbaa ss tt ii aa aa nn   (( ±±  2288 88))   
 

Sint Sebastiaan, martelaar, leefde in de derde en vierde eeuw in zijn 

geboorteland Gallië en in Italië. Zijn naamdag wordt gevierd op 20 

januari. Hij nam dienst in het Romeinse leger van keizer 

Diocletianus en werd officier van de keizerlijke lijfwacht. Hij 

bekeerde zich tot het christendom. Toen hij weigerde aan de goden 

te offeren, werd hij eerst met pijlen beschoten en daarna 

doodgeknuppeld. Hij wordt afgebeeld met pijlen in zijn lichaam en 

aangeroepen tegen de pest. 

Hij is de patroon van de boogschutters, sporters, stoffeerders, 

militairen en politieagenten. Zijn naam (Sebastianus) komt uit 

het Grieks en betekent “eerbiedwaardige”. 
 

 



~~  1166  ~~  

 
 
 
  

 
  

RR..--KK..  LLiieevveevvrroouuwweeppaarroocchhiiee  
PPaarroocchhiieecceennttrruumm  

BBuurrgg..  SSttuulleemmeeiijjeerrllaaaann  88  
44661111  EEEE  BBeerrggeenn  oopp  ZZoooomm  

TT::  00116644  223333  557744  
EE::  iinnff oo@@lliieevveevvrroouuwweeppaarroocchhiiee..nnll    
WW::  wwwwww..lliieevveevvrroouuwweeppaarroocchhiiee..nnll    

FF::  ff aacceebbooookk..ccoomm//lliieevveevvrroouuwweeppaarroocchhiiee  
  

LLVVPP  22002211  

 

mailto:info@lievevrouweparochie.nl
http://www.lievevrouweparochie.nl/

