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Zondag, 7 november 2021, 
 

Zusters en broeders, 

Komend weekend is het Willibrordzondag; Zondag van de Oecumene. De oecumenische viering 

is, in verband met de coronamaatregelen niet in het Cambreurcollege, maar in de Laurentiuskerk 

in Dongen. De aanvang van de viering is 10.00 uur.  

Op Willibrordzondag gedenken we de stichter van de kerk in Nederland. Katholiek, protestant of 

evangelisch, we bouwen allemaal verder op zijn werk. 

De livestream van de Eucharistieviering uit de Maria Magdalenakerk begint op zon-

dag om 10.00 uur. U kunt de viering ook volgen op de tv via HalloGilzeRijen. 
 

Lezing 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. 
 

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. 

Vóór ik spreek van goed en kwaad 
 

Een nieuw lied voor God 

omdat ik de vreugde voel thuis te zijn  

in Gods wondere wereld, 

te midden van zoveel verschillende mensen,  

kinderen van God; 

omdat ik de vreugde voel 

nu de schellen van mijn ogen vallen. 
 

Want, 

uit welk land, volk of ras jij ook bent, 

katholiek, protestant of evangelisch, 

van een ander geloof, twijfelaar of ongelovige, 

van welk geslacht of welke geaardheid ook, 

ik weet in jou dat kind van God. 

In vreugde wil ik het uitzingen, 

opdat iedereen die universele boodschap hoort. 
 

Want,  

nog vóór ik spreek van goed en kwaad, 

van oordeel, verschil of domweg niet begrijpen, 

herken ik in jou mijn broeder, mijn zuster. 
 

De liefde van God  

is van ontwapenend beton. 

Zijn mildheid omgeeft mijn bekrompen heden. 
 

Rob van Uden, gebed bij psalm 96 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Marcus 

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. 
 

Verkondiging 

God is vreugde! En Hij wil niets liever dan wie Hij is delen met ons.  

Onze kerk wordt gevormd door een keten van geloofszoekers en verkondigers. Neem de heilige 

Willibrord zelf: hij heeft allereerst God zelf gezocht. De vreugde die zijn deel werd, is hij met 

anderen gaan delen. Willibrord werd één van de belangrijkste schakels in de keten van verkon-

digers. Alle Nederlandse kerken staan op het fundament dat hij gelegd heeft. Wie zich laat raken 

door de verkondiging van het evangelie kan blij als een kind worden. Psalm 96 spreekt daarover: 

“Meldt aan de naties de heerlijkheid van de Heer en zingt voor de Heer een nieuw gezang”. Die 

vreugde kun je niet voor jezelf houden. Die straalt door in je hele doen en laten. Misschien 

moeten we nog leren om die vreugde door te geven. 

Wat dat betreft, kunnen we nog veel leren van andere christenen. Wat we niet kunnen doen is 

stilzitten. De keten moet worden voortgezet.  
 

Wij offerden aan goden 

In het Liedboek van de protestantse kerken staat het lied 'Wij offerden aan Goden'. Het Liedboek 

geeft daarmee Willibrord een ereplaats in haar traditie. 

De schrijver, Willem Barnard, beschrijft bovendien het prachtige visioen van de ene kerk: 

"O, maak ons weer gezond, van harte eensgezind, één lichaam, één verlangen." 

 

 

Zegenwens 

Zoals eens de heilige Willibrord op weg ging als bode van goed nieuws, zo mo-

gen ook wij op weg gaan. Om uit te dragen wat ons is toevertrouwd, om an-

deren deelgenoot te maken van het heil dat wij ontvangen. 

Gaan we op weg als gezegende mensen. 

Wij offerden aan Goden 
 

Wij offerden aan goden  Weer teisteren de machten  

ons leven en ons bloed, van duisternis en haat  

wij ademden ten dode,  uw aarde en wij wachten  

toen kwam ons tegemoet weer op de dageraad.  

de bode van het woord  O God, roep ons opnieuw!  

en heeft met ons gebeden O God, blijf ons bewaren  

en bracht ons in de vrede:  in deze laatste jaren  

dank God voor Willibrord! voor ’t einde van de eeuw.  
 

Wij zongen met zijn allen  Wij blijven op U hopen,  

uw lof als uit één mond.  uw toekomst, uw advent.  

Wij zijn uiteen gevallen,  Breek onze kerken open  

o maak ons weer gezond,  zodat men U herkent  

van harte eensgezind,  ter wille van uw Woord,  

één lichaam, één verlangen  uw Naam die wij belijden  

om adem te ontvangen, als in de eerste tijden, 

die in ons bidt en zingt!  de dag van Willibrord. 
 

W. Barnard op de achtergrond het ruiterstandbeeld  

van Willibrord in Utrecht op het Janskerkhof 


