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God ter sprake brengen
De heilige Willibrord legde dertien eeuwen
geleden de basis voor het christelijk
geloof in het grootste deel van ons land.
Al die eeuwen is dit geloof overgedragen,
met vallen en opstaan, met scheuringen en
afscheidingen, onenigheid en onderlinge twisten.
En toch is dit geloof niet dood, maar nog
springlevend. Overal zijn gelovigen aan de basis
actief om dit geloof te vieren en door te geven.
Om God ter sprake te brengen.
In naam van Christus zetten velen zich in
voor vrede en gerechtigheid.
Bisschoppen, opvolgers van Willibrord, zetten zich
met hun verantwoordelijkheid in voor de eenheid
van de kerk.
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OPENING VAN DE DIENST
Openingslied GOD HEEFT HET EERSTE WOORD

2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Kruisteken en Begroeting
Inleidend woord
‘Gedenkt uw voorgangers
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben',
horen we in de tweede lezing.
Daarom viert de kerk in Nederland vandaag
de heilige Willibrord die dertienhonderd jaar geleden
met zijn metgezellen uit Ierland over zee
naar ons land kwam om als vreugdebode, zoals Jesaja zegt,
het Evangelie te verkondigen.
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Het is een appèl aan ons om in onze dagen
het Evangelie voor te leven en door te geven.
Daarom bidden we om de voorspraak van Willibrord
in deze viering.
Gebed om vergeving
P.

Om in alle openheid en zuiverheid samen te kunnen vieren,
willen wij aan God voorleggen wat ons bezwaart aan spijt,
schuld en tekort.
Wij mogen bidden om ontferming en vergeving.

A.

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 Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

P.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Heer ontferm u
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Eer aan God

4
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Gebed
God, Gij hebt de heilige bisschop Willibrord bestemd
om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen
en hen tot uw kinderen te maken.
Wij vragen U op zijn voorspraak:
Laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen
om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen,
toeneemt in verdiensten en aantal.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
DIENST VAN HET WOORD
Bij het openen van de Schriften
L.

De woorden die ons goed nieuws aanzeggen,
Gods boodschap van vrede en heil,
laten we ons daarvoor openstellen
en luisteren met een toegewijd hart.

Eerste lezing
Uit de profeet Jesaja 52, 7-10
Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt
melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert!
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Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Antwoordpsalm PSALM 67
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2.

3.

4.

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.

Refrein

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.

Refrein

Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Refrein

Tweede lezing
Uit de brief aan de Hebreeën, 13, 7-9a, 15-17a
Broeders en zusters, gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven
voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof.
Jezus Christus is dezelfde,
gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde
theorieën. Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer
brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.

Acclamatie MAAK ONS HART ONTVANKELIJK
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Evangelielezing
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs 28, 16-20
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer,
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden
alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'
Woord van de Heer.
A.

Wij danken God.
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Acclamatie U KOMT LOF TOE

Overweging
Geloofsbelijdenis
P.

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

A.

Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

P.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

A.

God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.

P.

Hij is voor ons, mensen,
en om wille van ons heil uit de hemel neergedaald.
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A.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria,
en is mens geworden.

P.

Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.

A.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

P.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.

A.

Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

P.

die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.

A.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

P.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

A.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Voorbede
P.

Barmhartige God, wij danken u dat u ons het geloof
geschonken hebt door uw dienaar Willibrord.
Daarom bidden wij op zijn voorspraak
voor de noden van kerk en wereld.
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L.

A.
L.

A.
L.

A.
L.

A.

Bidden we voor de kerk in Nederland:
dat de christenen van de kerken in ons land eensgezind
dankbaar zijn voor het geloof dat Willibrord hier bracht;
dat we allemaal inspiratie en hoop putten
uit zijn boodschap en uit zijn leven;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben
door armoede, oorlogsgeweld, eenzaamheid
of verlies van iemand die hen lief was:
dat ze Gods nabijheid op een bijzondere manier
mogen ervaren;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Voor mensen met een missie,
die zich ver weg of dichter bij huis inzetten
om uw boodschap van vrede en naastenliefde
gestalte te geven:
dat zij zich daarbij steeds geïnspireerd weten
door de kracht van de Geest;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Bidden we voor onszelf,
die met elkaar op weg zijn:
dat wij trouw zijn aan onze opdracht de Geest van het
Evangelie wáár te maken;
laat ons bidden...
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap -

P.

Goede God,
uw Woord zet ons in beweging
en maakt ons tot boodschappers van uw heil.
Wek in ons uw kracht, dat wij voor elkaar
uw Woord van vrede waarmaken.
Vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
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DIENST VAN DE TAFEL
Klaarmaken van de altaartafel
Tafellied BROOD OP TAFEL

2.

Beker met wijn, een vredewens,
elkaar begroeten van mens tot mens;
verbonden worden met iedereen
want wie houdt het uit moederziel alleen?

3.

Maaltijd houden met Hem die sprak
en zich in zijn leven tot voedsel brak;
kom samen eten, drink van de wijn
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.

Oproep tot gebed
P.
A.

Bidt, 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
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Heer,
zie naar de gaven die wij naar uw altaar hebben gebracht
bij de herdenking van de heilige Willibrord.
U hebt hem gemaakt
tot een onvermoeibaar werker in uw wijngaard.
Wij vragen U: laat ook ons, door de kracht van dit offer,
in al wat wij doen rijke vruchten voortbrengen.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Eucharistisch gebed (VI)
(allen gaan staan)
P.
A.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

P.
A.

Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P.
A.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie V van de heilige Willibrord
P.
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 door Christus, onze Heer.
Gij hebt ons bisschop Willibrord als leraar gegeven;
hij heeft ons bevrijd uit de duisternis van het ongeloof
en gemaakt tot kinderen van het licht;
zelf heeft hij onderhouden wat hij verkondigd heeft;
voor het oog van de mensen schitterde hij
door een deugdzaam leven,
zijn heiligheid hebt Gij doen blijken in vele tekenen.
Met vreugde gedenken wij zijn bescherming
en danken U voor de genade die ons in overvloed
is geschonken door Christus, onze Heer.
Door wie de engelen, de machten en de krachten eenstemmig
van U spreken, huiverend U aanbidden, koning in majesteit.
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken
U, en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit
lied wordt aangeheven:

14

P.

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;
heel uw schepping moet U wel prijzen,
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
maakt Gij alles levend en heilig,
in de kracht van de heilige Geest.
Altijd blijft Gij bezig,
U een volk bijeen te brengen
uit alle naties en rassen en talen,
want van oost tot west moet door een zuivere offergave
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hulde worden gebracht aan uw naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht
om ze aan U te wijden.
In alle ootmoed vragen wij U,
ze te heiligen door uw Geest,
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn
van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed
om uw naam te verheerlijken.
Toen brak Hij het brood,
gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker
en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A.

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

P.

Daarom, Heer, gedenken wij
het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon,
zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw
rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan,
zo levend en heilig.
Wij vragen U, Heer:
Zie welwillend neer op het offer van uw kerk,
en wil er uw Zoon in herkennen,
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door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.
Geef dat wij mogen worden verkwikt
door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest,
opdat men ons in Christus zal zien worden
tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U;
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen
dat Gij ons beloofd hebt,
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;
samen met uw apostelen en martelaren
en met allen die in uw heerlijkheid zijn
en daar voor ons bidden.
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen
toenemen door dit offer van uw Zoon,
dat ons in handen is gegeven
opdat wij met U worden verzoend.
Maak uw volk, onderweg hier op aarde,
sterk in liefde en geloof:
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
met onze bisschop Johannes
en met alle bisschoppen, de geestelijkheid
en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.
Wij vragen U, welwillend te staan
tegenover de wensen van deze gemeenschap
die hier bij U is,
en waarvan Gij de Vader zijt.
Goede God, breng in uw barmhartigheid
al uw kinderen van overal bijeen.
Laat onze overleden broeders en zusters,
ja, laat allen die U lief waren,
en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw rijk.
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn
om met hen samen voor altijd te mogen genieten
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van uw heerlijkheid, door Christus, onze Heer.
In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
P.

A.

P.

A.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
(melodie: N. Rimsky Korsakov)
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.

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens
P.

Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
“Vrede laat Ik u, mijn vreugde geef Ik u”,
let niet op mijn 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.
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P.
A.

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

P.

Wenst elkaar de vrede van Christus!

Lam Gods

Uitnodiging tot de communie
P.
A.

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 slechts een woord, en ik zal gezond worden.

Communie
Communielied
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Willibrordgebed
God van het begin,
dank om Willibrord
die ons uw Zoon leerde kennen.
Laat ons opnieuw putten uit die bron
en zien hoe Jezus in hem werkte.
Laat uw Zoon ook ons terzijde staan
En laat ons net als Willibrord van U getuigen,
in daden en wellicht een enkel woord.
Naar: Midden onder U

Gebed na de communie
Almachtige God,
door de toewijding en zorg van de heilige bisschop Willibrord
hebt Gij ons samengebracht in de schaapstal van uw kerk.
Wij bidden U: laat ons leven van het voedsel dat Gij geeft,
en onder leiding van deze herder
de eeuwige vreugde bereiken.
Door Christus, onze Heer. Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Mededelingen
Zending en zegen
P.

Zoals eens de heilige Willibrord op weg ging
als bode van goed nieuws,
zo mogen ook wij op weg gaan,
gesterkt en gevoed met Gods Woord.
Om verder te dragen wat ons is toevertrouwd
en anderen deelgenoot te maken
van het heil dat wij ontvangen hebben.
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Zo mogen wij gaan, als gezegende mensen
P.
A.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

P.

Zegen u de almachtige God,
Vader, + Zoon en heilige Geest.
Amen.
Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.

A.
P.
A.

Slotlied HOE ZOUDEN WIJ GELOVEN HEER

2.

Hoe zouden zij verkondigen
als niet uw Zoon hen zond,
als niet uw Geest bekrachtigde
de woorden uit hun mond?

3.

Wij hebben door uw predikers
vernomen van uw Naam
die ons met hoop en goede moed
het leven door doet gaan.

4.

Wij danken hem die heeft geplant,
de Heer die wasdom schenkt
en ons, verstrooid, alom verdeeld,
eens weer tezamen brengt.

DE WEEK VAN ZONDAG 7 T/M ZATERDAG 13 NOVEMBER
VIERINGEN
Zondag 7-11

10.00 uur:

Donderdag 11-11

09.00 uur:

Zondag 14-11

10.00 uur:

Eucharistieviering
(Ps. Diego Pildain)
Eucharistieviering
(Ps. Rob Verhaegh)
Eucharistieviering
(Ps. Petra Kuperus)

GEBEDSINTENTIES
Zondag 10.00 uur
Om zegen over onze parochie
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor levende en overleden familie Lageweg – Wallekers;
Voor levende en overleden familie van Sambeek – Peeperkorn;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink – Van der Vosse;
Donderdag 09.00 uur

ZIEKEN
Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis
OVERLEDENEN
Frida Koopman-Koelemeijer
AGENDA

Bij het verlaten van het kerkgebouw
is er gelegenheid voor de collecte

(geldig t/m 10 november)
Hebt u geen los geld bij U?
Scan dan bovenstaande code voor de collecte

