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Over de vesper
Willibrordus, onze missionaris, eerste aartsbisschop en huidige bisdomspatroon, leefde en
werkte in de late 7e en vroege 8e eeuw. Aan het einde van zijn leven trok hij zich terug in
Echternach, in een door hemzelf gestichte kloostergemeenschap, waar hij stierf. Naderhand
werd hij de patroonheilige van deze abdij die de naam Willibrordusabdij kreeg.
Het spreekt vanzelf dat hij hier zeer vereerd werd. Men componeerde speciale gezangen
voor hem, antifonen en responsories, die op zijn feestdag, 7 november, in het getijdengebed
gebruikt werden bij de psalmen en de lezingen. Dat moet zo rond 900, of eventueel in het
begin van de 10e eeuw gebeurd zijn. Deze gezangen waren in de Willibrordabdij in
gebruik, en vandaar hebben ze zich verspreid naar andere plaatsen waar Willibrord vereerd
werd. Een van die plaatsen was de stad Utrecht, waar Willibrord de Dom gesticht had.
Utrecht bezat in de Middeleeuwen niet alleen een kathedraal (de Dom) maar ook
verschillende kapittelkerken, waaronder de Mariakerk, de Janskerk en de Pieterskerk. De
meeste kerken staan er nog; van de Mariakerk is niet veel meer over dan de pandhof en de
prachtige schilderijen die Pieter Saenredam gemaakt heeft. En ... een heleboel liturgische
handschriften. Om de een of andere reden zijn er van de Mariakerk veel meer liturgische
handschriften bewaard gebleven dan van de andere kerken, en de oudste dateren uit de 12e
eeuw. Dat is erg oud, eigenlijk zijn dat zo ongeveer de oudste liturgische handschriften uit
onze streken. We weten dus vrij goed hoe de liturgie van de Mariakerk in de 12e eeuw in
elkaar zat. Het is te zien dat de Utrechtse kanunniken trots waren op hun kerkstichter – bij
zijn feestdag staat nadrukkelijk de aanwijzing dat hij de eerste aartsbisschop van de kerk
van Utrecht was.
Vandaag zingen we een aantal gezangen uit een 12e-eeuws handschrift van de Mariakerk
ter ere van Sint Willibrord. Wij zingen voor u de vespers, dat is de avonddienst zoals die in
de Middeleeuwen geklonken heeft op 7 november, het feest van Sint Willibrord. Die dag
viel binnen een week (‘binnen het octaaf’, zoals dat heette) na Allerheiligen, en dat
betekende dat dan ook daar wat extra aandacht voor was.
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V. Deus, in adiutorium meum intende.

V. God, kom mij te hulp.

(Ps 69/70, 2)

R. Maar verlos ons van het kwade
V. Domine, exaudi orationem meam.

V. Heer, verhoor mijn gebed.

R. En mijn geroep kome tot U.
Collecta
Concede quesumus omnipotens Deus beati
Willibrordi confessoris tui atque pontificis
nos ubique intercessionibus adiuvari cuius
nos doctrinis ad agnicionem tui nominis
tribuisti pervenire.
Per Dominum nostrum Iesum Christum
Filium tuum qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus per omnia
secula seculorum.

Gebed van de dag
Wij vragen U, almachtige God, geef dat wij
door de bemiddeling van de heilige
Willibrord, uw belijder en bisschop, overal
geholpen worden. Door zijn onderwijzing
hebt Gij het ons gegeven tot erkenning van uw
naam te komen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid met de
Heilige Geest, God, door alle eeuwen der
eeuwen.

R. Heer, haast U mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
Antiphona 1
Per dies singulos numerus fidelium
crescebat et maior credentium turba ad
verbi Dei agnitionem per venerabilem
pontificem Willibrordum confluebat.

Antifoon 1
Met de dag groeide het aantal gelovigen, en
een grote schare stroomde samen tot
erkenning van het Woord Gods door de
eerbiedwaardige bisschop Willibrordus.

Psalmus 109
Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis.
Donec ponam inimicos tuos:
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex
Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuæ in
splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.

Psalm 110
De Heer sprak tot mijn Heer:
zet u aan mijn rechterhand.
Totdat ik uw vijanden maak:
tot rustbank voor uw voeten.
Vanuit Sion zal de Heer uw machtige scepter
uitbreiden:
heers te midden van uw vijanden.
Sinds de dag van uw oorsprong berust het
opperste gezag bij U in schittering van
heiligheid: uit de schoot heb ik vóór de
morgenster u voortgebracht.
De Heer heeft het gezworen en het zal Hem
niet berouwen,
gij zult voor eeuwig priester zijn:
naar de wijze van Melchisedek.
De Heer staat aan uw rechterhand: Hij zal de
vorsten vermorzelen op de dag van zijn toorn.
De volkeren zal hij richten, lijken opstapelen:
veler hoofden verpletteren op de aarde.
Uit een beek langs de weg zal hij drinken:
daarom zijn hoofd verheffen.

R. A-men.
V. Domine, exaudi orationem meam.

R. Amen.
V. Heer, verhoor mijn gebed.

R. En mijn geroep kome tot U.
V. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.

V. Laat ons de Heer loven.
R. Wij danken God.

Iuravit Dominus, et non pœnitebit eum,
tu es sacerdos in æternum:
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis:
confregit in die iræ suæ reges.
Iudicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
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Gloria Patri, et Filio:
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Eer aan de Vader, en de Zoon:
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antiphona 1
Per dies singulos numerus fidelium
crescebat et maior credentium turba ad
verbi Dei agnitionem per venerabilem
pontificem Willibrordum confluebat.

Antifoon 1
Met de dag groeide het aantal gelovigen, en
een grote schare stroomde samen tot
erkenning van het Woord Gods door de
eerbiedwaardige bisschop Willibrordus.

Antiphona 2
Ceperunt itaque plurimi fidei fervore
incitati offerre patrimonia sua viro dei
quibus ille acceptis mox in eis ecclesias
edificari iussit.

Antifoon 2
Zij begonnen, aangestoken door de geloofsijver van het merendeel, hun erfgoed aan de
man Gods aan te bieden, en hij heeft het van
hen aanvaard en weldra bevolen om daar
kerken te bouwen.

Psalmus 110
Confitebor tibi, Domine, in toto corde
meo: in consilio justorum et
congregatione.
Magna opera Domini: exquisita in omnes
voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in sæculum testamenti sui:
virtutem operum suorum annuntiabit
populo suo.
Ut det illis hereditatem gentium:
opera manuum ejus veritas et
judicium.
Fidelia omnia mandata ejus,
confirmata in sæculum sæculi:
facta in veritate et æquitate.
Redemptionem misit populo suo:
mandavit in æternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus:
initium sapientiæ timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus
eum:
laudatio ejus manet in sæculum sæculi.
Gloria Patri, et Filio:
et Spiritui Sancto.

Psalm 111
Ik wil U loven, Heer, met heel mijn hart:
in de kring en in de gemeente der
rechtvaardigen.
Groot zijn de werken van de Heer: door allen
gezocht die er vreugde in vinden.
Zijn daden stralen van glorie en luister:
zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
Hij heeft Zijn wonderen tot gedachtenis
gemaakt, genadig en barmhartig is de Heer:
Hij gaf voedsel aan wie Hem vreest.
Zijn verbond blijft Hij eeuwig indachtig:
Hij heeft Zijn volk Zijn machtige daden
getoond.
Door hun het erfdeel der heidenen te
schenken: waarheid en recht zijn het werk
van Zijn handen.
Onveranderlijk zijn al zijn geboden,
onwrikbaar voor altijd en eeuwig:
gedragen door trouw en recht.
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht:
zijn verbond voor eeuwig bekrachtigd.
Heilig, ontzagwekkend is zijn Naam:
wijsheid begint bij vrees voor de Heer.
Helder inzicht ontvangt elk die dit nastreeft:
zijn lof blijft voor altijd en eeuwig.
Eer aan de Vader, en de Zoon:
en de Heilige Geest.
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Canticum B. Mariæ Virginis
Magnificat anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus:
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie:
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede:
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum:
recordatus misericordiæ suæ.
Sicut locutus est ad patres nostros:
Abraham et semini eius in sæcula.
Gloria Patri, et Filio:
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Lofzang van Maria
(Lucas 1, 46 - 55)
Hoog prijst mijn ziel de Heer.
En mijn geest jubelt:
in God mijn redder.
Omdat hij heeft omgezien naar de geringheid
van zijn dienstmaagd:
zie van nu af prijzen mij alle geslachten zalig.
Want hij die machtig is, heeft grote dingen
aan mij gedaan: heilig is zijn Naam.
Zijn barmhartigheid gaat van geslacht:
op geslacht voor hen die Hem vrezen.
Met kracht heeft Hij zijn arm verheven:
de trotsen van hart sloeg Hij uiteen.
Machtigen haalde Hij neer van de troon:
en geringen heeft hij verheven.
Behoeftigen heeft Hij overladen met gaven:
en rijken met lege handen weggezonden.
Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar:
zijn barmhartigheid indachtig.
Zoals Hij tot onze vaderen gesproken heeft:
tot Abraham en zijn zaad voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon:
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antiphona ad Magnificat
Dum presulis almi Willibrordi
sacratissima reconderent membra cum
hymnis et psalmodiis omnique honoris
frequentia miri odoris fraglantia
cunctorum perfudit nares et pectora ut
perspicue intelligeretur ad viri Dei
exequias angelica venisse ministeria.

Magnificat-antifoon
Terwijl zij de allerheiligste ledematen van de
milde patroon Willibrord wegbrachten met
hymnen en psalmgezang en vele eerbewijzen,
drong de gloed van een wonderbaarlijke geur
door in de neus en het hart van allen, zodat
men duidelijk begreep dat bij de begrafenis
van de man Gods engelen waren komen
dienen.

Kyrie eleison.
Christe eleison.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.
Pater noster …
Et ne nos inducas in tentationem.

Onze Vader …
En breng ons niet in beproeving.
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Hymnus
Iste confessor Domini sacratus
festa plebs cuius celebrat per orbem
hodie laetus
meruit secreta scandere caeli.

Hymne
Deze heilige belijder van de Heer
wiens feest het volk over heel de aarde viert
heeft het verdiend om vandaag vol blijdschap
tot de geheimen des hemels op te klimmen.

Qui pius prudens humilis pudicus
sobrius castus fuit et quietus
vita dum presens
vegetavit eius corporis artus.

Hij die vroom, wijs, nederig,
ingetogen, bezonnen, kuis en rustig was,
terwijl het aardse leven
bewoog in de leden van zijn lichaam.

Ad sacrum cuius tumulum frequenter
membra languentum modo sanitati
quolibet morbo
fuerint gravata restituuntur.

Bij zijn heilige graftombe worden nu vaak
lichaamsdelen hersteld,
met welke ziekte
ze ook belast waren geweest.

Unde nunc noster chorus in honore
ipius ymnum canit hunc libenter,
ut piis eius
meritis iuvemur omne per evum.

Daarom zingt ons koor nu graag
zijn lied tot zijn eer,
opdat wij door alle eeuwen door zijn
verdiensten zullen worden geholpen.

Sit salus illi decus atque virtus
qui supra caeli residens cacumen
totius mundi machinam gubernat
trinus et unus.
Amen.

Aan hem zij heil, eer en deugd,
die boven de hoogse top van de hemel zetelt,
en het kunstwerk van de hele wereld bestuurt.

V. Ora pro nobis, beate Willibrorde.
R. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

V. Bid voor ons, heilige Willibrordus.
R. Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

Antiphona ad Magnificat
Dum presulis almi Willibrordi
sacratissima reconderent membra cum
hymnis et psalmodiis omnique honoris
frequentia miri odoris fraglantia
cunctorum perfudit nares et pectora ut
perspicue intelligeretur ad viri Dei
exequias angelica venisse ministeria.

Magnificat-antifoon
Terwijl zij de allerheiligste ledematen van de
milde patroon Willibrord wegbrachten met
hymnen en psalmgezang en vele eerbewijzen,
drong de gloed van een wonderbaarlijke geur
door in de neus en het hart van allen, zodat
men duidelijk begreep dat bij de begrafenis
van de man Gods engelen waren komen
dienen.

Amen.
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Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antiphona 2
Ceperunt itaque plurimi fidei fervore
incitati offerre patrimonia sua viro dei
quibus ille acceptis mox in eis ecclesias
edificari iussit.

Antifoon 2
Zij begonnen, aangestoken door de geloofsijver van het merendeel, hun erfgoed aan de
man Gods aan te bieden, en hij heeft het van
hen aanvaard en weldra bevolen om daar
kerken te bouwen.

Antiphona 3
Sanctus vir Dei zelo fervens dum
quoddam idolum confringeret ejusdem
custos idoli gladio caput illius percussit
sed Deo defendente nullam omnino
lesuram sustinuit.

Antifoon 3
Toen de heilige man Gods, brandend van
ijver, een afgod zou verbrijzelen, heeft de
bewaker van die afgod met een zwaard op zijn
hoofd geslagen, maar omdat God hem
verdedigde heeft hij geen enkel letsel geleden.

Psalmus 111
Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis eius volet nimis.
Potens in terra erit semen eius:
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiæ in domo eius:
et iustitia eius manet in sæculum sæculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator et iustus.
Iucundus homo qui miseretur et
commodat,
disponet sermones suos in iudicio:
quia in æternum non commovebitur.
In memoria æterna erit iustus:

Psalm 112
Gelukkig de man die ontzag voor de Heer
heeft: die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal sterk zijn op de aarde: het geslacht der oprechten zal worden gezegend.
Welvaart en rijkdom bewonen zijn huis:
en zijn gerechtigheid blijft voor immer.
Voor de vromen gaat licht op in de duisternis:
genadig, barmhartig en rechtvaardig.
Voorspoedig vergaat het de man die zich
ontfermt en uitleent,
bij zijn oordeel zijn woorden zorgvuldig kiest:
in eeuwigheid zal hij niet wankelen.
In herinnering blijft de rechtvaardige voor
eeuwig:
van kwade geruchten heeft hij niets te vrezen.
Zijn hart is bereid op de Heer te vertrouwen,
zijn hart is gerust, hij zal niet wankelen:

ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino,
confirmatum est cor eius, non
commovebitur:
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus,
iustitia eius manet in sæculum sæculi:
cornu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

eens zal hij op zijn vijanden neerzien.
Hij deelt uit en geeft aan de armen,
zijn gerechtigheid blijft voor altijd en eeuwig:
zijn hoorn zal zich in luister verheffen.
De boze ziet het en ontsteekt in woede,
hij knarsetandt en vergaat van nijd:
maar de wens der bozen gaat teniet.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Antiphona 3
Sanctus vir Dei zelo fervens dum
quoddam idolum confringeret ejusdem
custos idoli gladio caput illius percussit
sed Deo defendente nullam omnino
lesuram sustinuit.

Antifoon 3
Toen de heilige man Gods, brandend van
ijver, een afgod zou verbrijzelen, heeft de
bewaker van die afgod met een zwaard op zijn
hoofd geslagen, maar omdat God hem
verdedigde heeft hij geen enkel letsel geleden.

Antiphona 5
Sacerdotis sui preces mox divina pietas
exaudivit, et subito fons dulcissimi saporis
erupit quos sui cernentes maximas Deo
gratias retulerunt et laudes.

Antifoon 5
De Goddelijke goedheid verhoorde direct de
gebeden van zijn priester, en eensklaps ontsprong een bron met de allerzoetste smaak,
waarvoor zij die dit zagen, God zeer veel dank
en lof brachten.

Antiphona 4
Vir Deo plenus suos cernens commilitiones ardorem sitis graviter ferre flexis
genibus orabat ut qui populo suo in
deserto aquam produxit de petra servis
suis eadem misericordia de arenosa aquam
produceret terra.

Antifoon 4
Toen de man, vervuld van God, zag dat zijn
strijdmakkers zwaar leden onder een
brandende dorst, bad hij met gebogen knieën,
dat Hij die voor zijn volk in de woestijn water
uit de rots tevoorschijn bracht, aan zijn
dienstknechten met dezelfde barmhartigheid
water uit de zanderige aarde zou verschaffen.

Psalmus 117
Loof de HEER, alle volken:
prijs hem, alle naties.
zijn liefde voor ons is overstelpend:

Psalmus 112
Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum:
ex hoc nunc, et usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum:
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus:
et super cælos gloria eius.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat:
et humilia respicit in cælo et in terra?
Suscitans a terra inopem:
et de stercore erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus:
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo:
matrem filiorum lætantem.
Gloria Patri, et Filio:
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Psalm 113
Looft, dienaren, de Heer:
looft de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen:
van nu af tot in eeuwigheid.
Van zonsopgang tot zonsondergang:
zij de Naam van de Heer geprezen.
Verheven boven alle volken is de Heer:
boven de hemelen straalt zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God,
die woont in de hoge:
en neerziet op hemel en aarde?
Hij heft de behoeftige van de aarde:
en tilt uit zijn drek de arme omhoog.
Om hem een plaats onder de vorsten te geven:
de vorsten van zijn eigen volk.
De onvruchtbare geeft Hij een plaats in huis:
als een blijde moeder van zonen.
Eer aan de Vader en de Zoon:
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Psalmus 116
Laudate Dominum, omnes gentes:
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus:
et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri, et Filio:
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
et in sæcula sæculorum. Amen.

Antiphona 4
Vir Deo plenus suos cernens commilitiones ardorem sitis graviter ferre flexis
genibus orabat ut qui populo suo in
deserto aquam produxit de petra servis
suis eadem misericordia de arenosa aquam
produceret terra.

Antifoon 4
Toen de man, vervuld van God, zag dat zijn
strijdmakkers zwaar leden onder een
brandende dorst, bad hij met gebogen knieën,
dat Hij die voor zijn volk in de woestijn water
uit de rots tevoorschijn bracht, aan zijn
dienstknechten met dezelfde barmhartigheid
water uit de zanderige aarde zou verschaffen.

6

eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Eer aan de Vader en de Zoon:
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd:
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Antiphona 5
Sacerdotis sui preces mox divina pietas
exaudivit, et subito fons dulcissimi saporis
erupit quos sui cernentes maximas Deo
gratias retulerunt et laudes.

Antifoon 5
De Goddelijke goedheid verhoorde direct de
gebeden van Zijn priester, en eensklaps ontsprong een bron met de allerzoetste smaak,
waarvoor zij die dit zagen, God zeer veel dank
en lof brachten.

Capitulum
Statuit ei Dominus testamentum
sempiternum, et dedit illi sacerdotium
magnum et beatificavit illum in gloria.
Fungi sacerdotio et habere laudem in
nomine ipsius; et offerre illi incensum
dignum in odorem suavitatis.

Kapittel
Sirach 45,8.19b-20
De Heer sloot met hem een eeuwig verbond,
en maakte hem tot priester van zijn volk.
Hij zegende hem met waardigheid.
Om als priester te dienen en lof te hebben in
zijn naam; en om aangenaam geurende offers
te brengen

-

- Wij danken God.

De-o gra-ti-as.

Homilia

Korte overweging

Responsorium breve
Hic est fratrum amator,
qui multum orat pro populo.
V. Et animam suam tradidit pro fratribus
suis.
Qui multum …
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Kort responsorie
Dit is de man die zijn volksgenoten liefheeft,
die voortdurend bidt voor het volk.
V. En hij heeft zijn leven overgegeven voor
zijn broeders.
Die voortdurend …
V. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de
Heilige Geest.
Dit is …

Hic est …
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