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OPENINGSZANG: Waar wij in liefde samen zijn
Refrein:
Waar wij in liefde samen zijn, daar komt de Heer in ons midden!

1.

Kom, treed hier in ons midden, Heer,
en schenk ons uw genade weer:
Uw waarheid en uw leven!

2.

Kom, spreek tot ons uw reddend woord
en geef dat ieder die het hoort
uw boodschap wil ontvangen!

refrein:

3.

Kom, vier met ons uw offerdood
en breek ons weer het levend brood:
uw liefde wordt ons leven!

4.

Kom, laat ons één van harte zijn,
oprecht, eenvoudig, goed en rein
en toon ons uw erbarmen!

refrein:

Heer, laat ons rond uw altaar staan,
in liefde met elkaar begaan:
en kom uw vreugde geven!

refrein:

5.

OPENINGSRITEN
KRUISTEKEN EN BEGROETING
Vic.: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A.: Amen.
Vic.: De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.
A.: En met uw geest.
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WOORD van WELKOM
VOORLEZEN VAN DE BENOEMINGSBRIEF
Door de heer Sjef van Ham, secretaris van het parochiebestuur.
Vaste gezangen uit de Mis van de Heilige Geest – Frans Bullens


P.
♪

HEER, ONTFERM U
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.

P.
♪

Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons.
Christus ontferm U, Christus ontferm U,
Christus ontferm U over ons.

P.

Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U over ons.

♪

♪

Eer aan God
Eer aan God in den hoge (2x)
(refrein uit de mis van de H.Geest)
In afwisselingen met de lector spreken we het ‘Eer aan God’ uit:

L.:

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U
en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.

♪

Eer aan God in den hoge (2x)
(refrein uit de mis van de H.Geest)
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L.:

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.

♪

Eer aan God in den hoge (2x)
(refrein uit de mis van de H.Geest)

L.:

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

♪

Eer aan God in den hoge (2x)
(refrein uit de mis van de H.Geest)

Pr.

A.:

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,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen
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VIERING VAN GODS WOORD
EERSTE LEZING | Jes. 52, 7-10
Door lector Caroline de Wit

L.:

A.:

Uit de Profeet Jesaja
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.
TUSSENZANG | Ps. 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8a.10
Door pastoraal werker Wiebe Mulder

L.:
A.:

Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.
Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.

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 de heerlijkheid van de Heer.

A.:
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L.:

A.:
L.:

A.:

Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.
Huldigt de Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
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.
TWEEDE LEZING | Hebr. 13, 7-9a.15-17a

L.:

A.:

Uit de brief aan de Hebreeën
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 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.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
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L.:



Alleluia
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer ;
Ik ben met u alle dagen
tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia
HEILIGE EVANGELIE | Mc. 16,15-20
Door pastor Victor Maagd

Pr.: De Heer zij met u
A.: En met uw geest.
Pr.: Lezing uit het heilig evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
A.: Lof zij U Christus.
Pr.: In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak hij tot hen:
„Gaat uit over de hele wereld
en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.
„Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.
„En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:
in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken,
slangen opnemen ;
zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen ;
en als ze aan zieken de handen opleggen
zullen dezen genezen zijn."
Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,
werd Hij ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.
Maar zij trokken uit om overal te prediken,
en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord
door de tekenen die het vergezelden.
Zo spreekt de Heer.
A.: Wij danken God
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PREEK
Door vicaris Bultsma

INLEIDING
Vic. Lekengelovigen die geschikt bevonden worden,
kunnen door de bisschop
een zending ontvangen voor het pastoraat.
Op basis van het doopsel en het vormsel
en met de eucharistie als voedingsbron van christelijk leven
ontvangen zij een opdracht voor de duur van hun aanstelling.
De zending doet de pastoraal werker
voor het toevertrouwde deel
delen in de verantwoordelijkheid
die de bisschop heeft voor het pastoraat.
De eigen taken van de pastoraal werker
kenmerken zich door het toeleidend karakter.
Concreet richten zij zich in hun pastoraal werk
op begeleiding van gelovigen, op opbouw van de gemeenschap,
op catechetische en diaconale vorming en toerusting.
HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTEN
Vic. Geachte pastoraal werker,
Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Pastoraal werkster:

Ik geloof.

Vic. Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

8

Pastoraal werkster:

Ik geloof.

Vic.: Gelooft u 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?
Pastoraal werkster:

Ik geloof.

Vic.: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,
dat wij met overtuiging belijden in Jezus Christus, onze Heer.
A.: Amen.
BELOFTE BIJ GELEGENHEID VAN HET BEGIN VAN DE FUNCTIE
Vic.: Belooft u de functie van pastoraal werker
in de Emmaüsparochie naar eer en geweten te vervullen
tot lof van Gods Naam en tot heil van de Kerk
en de gelovigen van deze gemeenschap?
Pastoraal werkster:
Ik beloof dat ik als medewerker van
en gezonden door de bisschop van Groningen – Leeuwarden,
loyaal zal staan tegenover de bisschop
en het diocesane pastorale beleid.
Vic.: Overeenkomstig de benoemingsbrief van de bisschop
en namens hem draag ik u op
deze functie te bekleden binnen de Emmaüsparochie.
Moge de heilige Geest u bijstaan,
u meer en meer vertrouwd maken
met de boodschap van het evangelie
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en uw hart blijvend openen voor de gelovigen
die aan u worden toevertrouwd.
WELKOM
Verwelkoming door afgevaardigden uit de parochie.

A.:

GELOOFSBELIJDENIS
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.
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.
VOORBEDE
Pastoraal werkster Nelleke ten Wolde-Hijwegen



De cantorij zingt: ‚Heer ontferm U‘
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE
BEREIDEN VAN DE GAVEN


LIED: Ik geloof……

(Tekst: A.Schothorst-Vos,
mel: Yesterday)

Ik geloof
in de God die mij geschapen heeft,
die mijn leven goede richting geeft,
oh, ik geloof in God als kracht.
Ik geloof
in de Mens die ons ten voorbeeld is,
die als Zoon van God geboren is,
oh, ik geloof in zijn verhaal.
Jezus, helpt mij zien waar ik zelf in groeien kan,
om in vrede samen te werken aan Gods plan.
Ik geloof
in de Geest die God als helper geeft,
die mij wijsheid, inzicht, liefde geeft,
oh, ik vertrouw op deze kracht.
God heeft heel zijn schepping aan mensen toevertrouwd,
Hij wil heelheid voor ieder mens van wie Hij houdt.
Ik geloof
in de God die mij geschapen heeft,
die mijn leven goede richting geeft,
oh, ik geloof in God als kracht.
Ik geloof in God als kracht.
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OPROEP TOT GEBED
Vic.: Bidt broeders en zusters, dat mijn en uw offer
aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.
A.: 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
Vic.: Heer, zie naar de gaven
die wij naar uw altaar hebben gebracht
bij de herdenking van de heilige Willibrord.
Gij 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.
A.: Amen
EUCHARISTISCH GEBED
Vic.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.
Vic.: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Vic.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Vic.: 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;
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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, heilig de Heer,
de God der hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer,
de God der hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna, hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna, hosanna in den hoge.

P.:

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig
dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor
ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam,
nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het
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aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de
dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze 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 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.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het
levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons
waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige
dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van
Christus en wij smeken U, dat wij door de heilige Geest worden
vergaderd tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat
haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze
paus, onze bisschop Cornelis en allen die uw heilig dienstwerk
verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds
ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja alle gestorvenen
dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen
in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: ontferm U over ons allen,
opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus,
met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw
welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven
deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw
Zoon.
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A.:

P.:

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.
ONZE VADER
Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:

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.

P.:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen 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.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in de eeuwigheid. Amen.

A.:

P.:

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.
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A.:
P.:
A.:
P.:

Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met Uw geest.
Geeft elkaar een teken van die vrede.

♪

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.

P:
A:

UITNODIGING tot de COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Zie het Lam van God, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek, en ik zal gezond worden.
COMMUNIE



COMMUNIEZANG: Wij begroeten u, Maria vol genade
Refrein.:
Wij begroeten U, Maria vol genade,
Stralend als de zon een hemelkoningin.
Sterren zijn uw kroon en de maan is U een troon.
U draagt de Dageraad: door U schenkt God zijn Zoon.

1.

Nieuwe Eva, Maria bron van vreugde voor God,
U heeft Jezus gedragen, de Redder die verlost.
U ontsluit ons de poorten van het aards paradijs.
Ga ons voor op de weg, Maria morgenster.
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2.

Trouwe moeder, Maria toen uw Zoon voor ons leed,
zag uw blik in vertrouwen zijn kruis dat leven geeft,
zag u hoe uit de zijde van uw stervende Zoon,
bloed en water bevrijdt van zonde en van dood.

3.

Troost en vreugde van Eva, die de hemel verblijdt,
en de scharen der eng’len in schoonheid overstijgt,
troost en vreugde der mensen, u ontving in uw schoot,
God, het levende Woord. Maria, bron van hoop.

4.

Hart bewaard voor de zonde, dochter, moeder en maagd,
die in ziel en in lichaam de hemel binnen gaat.
Koningin van de wereld, koningin van ’t heelal,
die haar kinderen eens bij God ontvangen zal.

SLOTRITEN
GEBED NA DE COMMUNIE
Vic.: Almachtige God,
door de toewijding en 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 de leiding van deze herder
de eeuwige vreugde bereiken.
Door Christus onze Heer.
A.: Amen
SLOTWOORD
Slotwoord door de nieuwe pastoraal werkster
MEDEDELINGEN
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ZEGEN EN WEGZENDING
Vic.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.
Vic.: 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.
Vic.: 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.
Vic.: 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.
Vic.: Zegene u de almachtige God,
Vader,  Zoon en heilige Geest.
A.: Amen.
Vic.: Gaat nu allen heen in vrede.
A.: Wij danken God.
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SLOTZANG: Emmaüslied

1.

Deze dag, als het mag, allemaal,
net als toen in het oude verhaal,
onderweg in het heden, ook nu is Hij nabij
loopt met ons vandaag ook zij aan zij
refrein:

Wie ben jij, en wat zijn zij
Juist vandaag elkaar nabij
Door zijn kracht, bijeengebracht
Emmaüsgangers zij aan zij

2.

Door verdriet en door angst overmand,
Krijgt de twijfel nog vaak d’overhand
Gaat het wonder van’t leven dan soms aan jou voorbij
Kijk dan rond want Hij loopt aan je zij
refrein:

3.

Deze dag als kan samengaan,
Twee aan twee, sluit je aan, blijf niet staan.
Want je weet het, je voelt het, waar mensen samengaan,
’n nieuwe stad van vrede zal onstaan.
refrein:
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