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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. 

Marcus 28,19 

 

 

 

 

 

Voorganger  : Pastoor J. Hermens 

Cantor   : Mark Braam 

Organist  : Lylian Huisman 

Samenzang  : allen 
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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: De dag gaat open 

 
 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 

God onze Vader. 

 

Door u geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U: GvL 221 
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Eer aan God: GvL 720 

 

Gebed 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Jesaja 52, 7-10 

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. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 96  

 
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.   (Refr.) 

 

Meldt aan de naties Gods heerlijkheid, 

zijn wondere daden aan alle volken, 

huldigt de Heer, alle stammen en volken, 

huldigt de Heer, om zijn glorie en macht. 

Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. (Refr.) 
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Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. 

Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde, 

zegt tot elkander: de Heer regeert! 

de volken bestuurt Hij met billikheid.  (Refr.) 

 

Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

 
 

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. 

Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.  (Refr.) 

 

Evangelie - Matteüs 28, 16-20      (allen gaan staan indien mogelijk) 

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 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.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis: GvL 722 

 

Voorbeden  

Antw: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Offerandelied: Wij offerden aan goden 

 

Wij offerden aan goden ons leven en ons bloed, 

wij ademden ten dode - toen kwam ons tegemoet 

een bode van het Woord en heeft voor ons gebeden 

en bracht ons in de vrede: dank God voor Willibrord! 

 

Weer teisteren de machten van duisternis en haat 

uw aarde en wij wachten weer op de dageraad. 

O God, roep ons opnieuw! O God, blijf ons bewaren 

in deze laatste jaren voor ’t einde van de eeuw. 

 

Wij blijven op U hopen, uw toekomst, uw advent. 

Breek onze kerken open zodat men U herkent 

ter wille van uw Woord, uw Naam die wij belijden 

als in de eerste tijden, de dag van Willibrord. 

 

 

Gebed over de gaven 

 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie 

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 krachten eenstemmig van U 

spreken, huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook 

onze stemmen meeklinken in uw koor, wij smeken U, en dat ook 

onze hulde wordt gehoord als wij voor uw troon zeggen:  

 

Heilig: GvL 726 

 

Eucharistisch gebed: GvL 732 

 

Acclamatie in het eucharistisch gebed: 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : 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. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
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zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : 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.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods: GvL 331 

 

Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 

 

Gebed na de communie 

 

 

 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 
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Slotlied: Hoe zouden wij geloven, Heer 

 
 

Hoe zouden zij verkondigen, 

als niet uw Zoon hen zond, 

als niet uw Geest bekrachtigde 

de woorden uit hun mond? 
 

Wij hebben door uw predikers 

vernomen van uw Naam, 

die ons met hoop en goede moed 

het leven door doet gaan. 
 

Wij danken Hem die heeft geplant, 

de Heer die wasdom schenkt 

en ons, verstrooid, alom verdeeld 

eens weer tezamen brengt. 
 

Mogen wij rekenen op een gulle gift in de collectebus  

bij de uitgang?                                     Hartelijk dank!! 

 

 


