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In Gods naam gelukkig
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.
Matteüs 28,19

♫ Openingslied: FEEST IN DE KERK
meL Zomaar een dak
Feest in de kerk, feest bij de mensen,
blijde gezichten om je heen.
Vrolijk gelach, veel goede wensen,
niemand voelt zich vandaag alleen.
Fijn als je samen eten mag aan tafel
bij de Heer, vandaag en telkens weer.
Wij delen brood, met alle mensen,
op deze feestdag met elkaar.
Zoals de Heer deed met zijn vrienden,
toen bij het laatste avondmaal.
Hij brak het brood en zegende wijn,
en deelde het allen rond,
als zijn nieuwe verbond.
Zingt met elkaar opdat wij samen,
straks aan zijn tafel zullen gaan.
En bidden dan, voor alle mensen,
dat wij gelukkig mogen zijn.
Wij zijn zijn kinderen, Hij onze Heer,

Hij nodigt ons bijeen,
vergeten wordt niet één.
 Schuldbelijdenis

♫ Loflied: U ZIJ DE GLORIE
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U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer.
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijd' en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
 Openingsgebed
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...
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L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 52, 7-10
Gods vreugdebode meldt vrede en verkondigt goed nieuws.
Hoe liefelijk 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! 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.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
Antwoordpsalm: Ps.: 96, 1-2a.2b.3.7-8a.10
L.:
Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
Verkondigt zijn heil alle dagen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan de volken.
A.: Meldt aan de naties de heerlijkheid van de
Heer.
L.:

A.:

Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Meldt aan de naties de heerlijkheid van de
Heer.
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L.:

A.:

Zegt tot elkander: de Heer regeert!
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.
Meldt aan de naties de heerlijkheid van de
Heer.

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Hebreeën 13, 7-9a.15-17a
Gedenk degenen die u het eerst Gods woord hebben
verkondigd.
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 eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door
allerlei vreemde theorieën. Door Jezus willen wij God
voortdurend een lof offer 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.
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God
♫Tussenlied GOD ROEPT.... mel. Uit vuur en ijzer
God roept de mens in ied're tijd
en spreekt tot hem van eeuwigheid;
Hij geeft niet om vrijblijvendheid,
maar vraagt zichzelf te geven.
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Te horen naar wat Hij zegt
Zijn woord in ieders hart gelegd,
tezamen een taal die zegt
dat liefde staat voor delen.
Wie oren om te horen heeft
en handen om te geven heeft,
wie liefde voor het leven heeft
kan delen met elk ander.
Al werkend aan wat God wil
wordt ieder mens een beetje stil
en ziet door een nieuwe bril
het leven als geen ander.
Niet ieder die het roepen hoort,
Zijn Stem wordt vaak de mond gesnoerd.
Gods Zoon bracht ons een helder woord
dat zelfs een kind kan horen.
Al lopend aan Jezus' hand
krijgt duisternis een lichte kant,
wordt zichtbaar een hoop die brandt:
Gods vrede zal daar gloren!
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs 28,16-20
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar
de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen,
wierpen zij zich in aanbidding neer; sommigen echter
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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 tot aan de voleinding der wereld.”
Zo spreekt de Heer. - Wij danken God

Overweging
Geloofsbelijdenis
Voorbede
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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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.
Bidden we voor de mensen die bang zijn:
dat ze gelukkig worden als ze leven zoals Willibrord
verkondigde; dat ze niet meer angstig zijn, maar vrij
worden om te leven als kinderen van God.
Laat ons bidden.
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.
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige
gemeenschap...
Goede God, verhoor de gebeden van uw volk. Het volk
dat sinds de komst van Willibrord niet opgehouden
heeft in de samenkomsten uw hulp in te roepen en op
U te vertrouwen. Door Christus onze Heer. Amen.
Terwijl brood en wijn naar het altaar worden gebracht
wordt de collecte gehouden.
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♫ Tafellied: KOM, LAAT HET IEDER HOREN —
(Melodie: Go telt it on the mountain) Refrein:
Kom, laat het ieder horen.
Zorg, dat het ook de blinden zien.
Kom, laat het ieder horen.
De Heer is hier bij ons.
Wees bereid tot Iuist'ren
en hou je toch niet doof,
want ieder die wil horen,
verstaat: de Heer is hier. Ja! Refrein
Allen zijn wij mensen,
wij horen bij elkaar
en wie zijn broeder lief heeft,
die is de Heer nabij, Ja! Refrein
Geef je brood aan armen,
je naaste is in nood.
Zo gauw je't hebt gegeven,
zal Christus bij je staan. Ja! Refrein
Breng Hem alle gaven,
vertrouw je aan Hem toe.
Zijn liefde zal ons helpen,
want Hij trekt met ons mee. Ja! Refrein
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 Gebed over de gaven
God, bron van vreugde,
waar Uw boodschap gehoord werd
en waar ernaar geleefd werd,
kregen vreugde, vrede en geluk
hun kans.
Uw boodschap werd mens
in Jezus en Hij was het die
de verpersoonlijking werd van
die boodschap als
Blijde Boodschap.
Jezus beloofde met ons te blijven
tot aan de voleinding der wereld.
Als teken hiervan
nodigt Hij zijn volgelingen uit
samen te komen in Zijn Naam
om brood te breken en wijn te delen.
Hiervan zei en zegt Hij,
dat het voor Hem tekenen zijn van
zijn éénwording met ons
als lichaam van ons lichaam en
bloed van ons bloed.
Willibrordus bracht Zijn boodschap
en deze tekenen in onze omgeving.
Daarom kunnen wij vandaag
hier samen zijn en kunnen brood en wijn
opnieuw worden Jezus in ons.
We vragen erom door Hem, die
Prefatie
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De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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.
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:
Heilig, heilig, heilig...
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Eucharistisch gebed VI
Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons,
dat onze namen geschreven staan in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten, dank zij Jezus,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen van hen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.
Wij danken U dat Hij de naam geworden is voor heel ons
leven ten einde toe.
Heilig deze gaven met de dauw van uw Geest, dat zij voor
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, onze
Heer.
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Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn
handen,
Hij zegende U, Hij brak het brood en gaf het aan zijn
leerlingen met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ
ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.
Ook nam Hij de beker, zegende U weer en gaf hem aan zijn
leerlingen met de woorden:
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
VERGOTEN WORDT TOT VERGEVING
VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Heer onze God,
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood
heeft gezien; die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
Jezus, de Heer, is Hij, die is en blijven zal uw rechterhand;
en tot Hij komt, verkondigen wij Hem door deze
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.
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Wij bidden U:
zend uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak
ons tot een volk, dat recht doet om gerechtigheid.
Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en
dood;
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad
van vrede;
Bevestig uw Kerk die in ballingschap is,
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus en met alle
bisschoppen.
Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met
apostelen, martelaren en al uw heiligen,
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en
brengen U onze dank.
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.
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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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredeswens
God, bron van vreugde,
het is niet uw liefde
die uitnodigt tot haat en nijd,
tot moord en oorlog.
Wij bidden, dat de ware betekenis
van Uw liefde voor de mensheid
uiting mag krijgen
in het omgaan met elkaar van
ons, mensen, van welke
taal, cultuur, godsdienst
we ook zijn.
Want voor U kan liefde
maar één ding betekenen:
U bent de God van alle mensen,
de God die alle mensen liefheeft en
die ons maakt tot broeders en zusters van elkaar.
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Mogen we daarnaar leven, dan kunnen ook wij
vreugdeboden worden,
boden van vreugde, geluk en vrede.
Moge Gods liefde als Vader, Zoon en Geest
de vrede met u allen doen zijn.
Lam Gods
Uitnodiging tot communie:
Wij zijn hier samen rond de tafel op uitnodiging van Jezus.
Hij nodigt ons uit, omdat Hij ons steeds weer opnieuw
duidelijk wil maken, dat Hij als lichaam en bloed
onder ons wil zijn.
Moge zijn aanwezigheid onder de tekenen van
brood en wijn ons sterken in ons beleven van
zijn Boodschap als Blijde Boodschap,
en laat ons er, als Willibrord,
getuigen van zijn in ons doen en laten.
Gelukkig zijn wij met dit samenkomen, want zie: Dit is...
♫Communielied: WIJ ZOEKEN U.
Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij Uw stem verstaan.
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.
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Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan lijken
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
 Slotgebed
Almachtige God,
door de toewijding en de zorg
van de heilige bisschop Willibrord
hebt Gij ons samengebracht in de schaapsstal 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.
Mededelingen
Wegzending en zegen
Pr De almachtige en barmhartige God, die door de
apostolische arbeid van de heilige bisschop Willibrord
vele volken heeft geleid tot het licht van het geloof,
heilige u door zijn lichtend woord en schenke u zijn rijke
zegen. A Amen.
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Pr Moge Hij u, in de strijd van dit leven,
standvastig maken in het geloof,
blijmoedig door de hoop en verdienstelijk door de liefde.
A Amen.
Pr Moge Hij, die zijn goede en getrouwe dienaar Willibrord
de eeuwige vreugde heeft binnengeleid,
ook u doen delen in de glorie van het hemels Jeruzalem. A
Amen.
Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige
Geest. A Amen.
♫ Slotlied: GROOT IS DE GOD
Groot is de God, die vol verwachting
mensen zijn aarde toevertrouwt.
Groot is de God, die oppermachtig
zo op de kleine mensen bouwt.
Groot is de mens die doet wat God noemt:
wie voor zijn schepping zorgt
leeft als een ware vorst.
God stelt zijn eer in onze hoogheid,
alles legt Hij in onze hand.
Zijn naam moet luisterrijk en groot zijn
in wat de mens als koning kan.
Wie zich ontfermt, Gods werk beschermt,
wie goede herder is,
komt stralend aan het licht.
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Wat doet de mens in den beginne:
Adam geeft aan het dier een naam.
Hij wil zich aan Gods wereld binden,
hij brengt de lieve vrede aan.
Laten ook wij een herder zijn,
de wereld is in nood,
God stelt op ons zijn hoop.
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