Sint-Vitusparochie Leeuwarden
10 februari 2019 St. Bonifatiuskerk
5e zondag door het jaar

Gezinsviering
Vissers van mensen

m.m.v. het Sint Vituskinderkoor

OPENINGSLIED:
Hier wordt een huis voor God gebouwd
waar mensen samen komen
en waar Hij zelf aanwezig is
om onder ons te wonen.
Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.
Hier wordt een tafel aangericht
om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk
zich weg heeft willen schenken.
Hier delen wij het levensbrood
en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis,
vervuld van oude wensen.
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIE: Christchurch Mass – M. Archer
GLORIA:
Heel ons leven, de gave van God. Amen. Amen.
Heel ons leven, een loflied voor U. Amen.
Heel ons leven, de gave van God. Amen. Amen.
Rusten, werken, de gave van God.
Zingen, dansen, de gave van God.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING Uit de Profeet Jesaja (Jes., 6, 1-2a. 3-8)
1 In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer,
gezeten op een hoge en verheven troon:
zijn sleep bedekte heel de vloer van de tempel.
2a Hij was omgeven met serafs; elk had zes vleugels,
3 en ze riepen elkaar toe:
„Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse machten !
Heel de aarde is vol van zijn glorie !"
4 Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen
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en het heiligdom stond vol rook.
5 Toen riep ik: „Wee mij, ik ben verloren !
„Want ik ben een mens met onreine lippen
en ik woon te midden van een volk met onreine lippen,
en toch hebben mijn ogen de Koning,
de Heer der hemelse machten, gezien !"
6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool
die hij met een tang van het altaar genomen had;
7 hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak:
„Nu dit uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden verdwenen,
uw misstappen vergeven."
8 Daarop hoorde ik de Heer spreken:
„Wie moet ik zenden ? Wie zal voor ons gaan?"
En ik antwoordde: „Hier ben ik, zend mij !"
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 138
Refrein: Zing voor de Heer, zing alleluia!
Laat uw loflied weerklinken voor God.
Zing voor de Heer, zing alleluia.
Laat uw loflied weerklinken voor God.
De Heer is groot en groot zijn werken,
heel de schepping juicht voor God. Refrein:
Een lied vol dank en vreugdeklanken,
juich in eenheid samen voor God. Refrein:
De Heer is goed, barmhartig, vol liefde.
Hij ontfermt zich over ons. Refrein:
ALLELUIA :
Als je de Heer zoekt, zal je niets ontbreken.
Want Hij zegt: kom hier, en ik zal je verkwikken.
EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig Evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u Christus.
Verteller: Op een dag stond Jezus aan het meer van Gennésaret.
De mensen drongen om Hem heen
om het Woord van God te horen.
Nu zag Hij bij het meer twee boten liggen.
De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten.
Hij stapte aan boord van een van de boten,
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Jezus:
Verteller:
Apostel:

Verteller:

Apostel:
Verteller:

Jezus:
Verteller:

namelijk die van Simon,
en vroeg hem een beetje van wal te steken.
Hij ging zitten en vanuit de boot
ging Hij verder met zijn onderricht aan het volk.
Na zijn toespraak zei Hij tegen Simon:
"Vaar nu naar diep water
en gooi daar je netten uit voor de vangst."
Simon antwoordde:
"Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd en niets
gevangen.
Maar als U het zegt, zal ik de netten uitgooien."
Ze deden het en vingen zoveel vis,
dat hun netten dreigden te scheuren.
Daarom wenkten ze hun metgezellen in de andere boot
om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren, maakten ze beide boten zo vol,
dat ze bijna zonken.
Toen Simon Petrus dit zag viel hij voor Jezus op de knieën
en zei:
"Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens."
Want vanwege de vangst die ze gedaan hadden
waren hij en allen die bij hem waren, vreselijk geschrokken.
Zo verging het ook Jakobus en Johannes,
de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten.
Maar Jezus zei tegen Simon:
"Ben niet bang, van nu af aan zul je mensen vangen."
Ze trokken de boten op het land
en lieten alles achter om Hem te volgen.

Dit is het Woord van de Heer. Wij danken God
ACCLAMATIE:
Woord van leven, ons gegeven. God, wij danken U.
Woord van leven, ons gegeven. God, wij danken U.
Wij danken U.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
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,
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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:
Hoor ons Heer luister naar ons.
Hoor ons Heer, luister naar ons.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED:
1. De visser ging uit vissen,
De visser ging uit vissen
hij deed wat Jezus zei.
en netten vol ving hij,
en netten vol ving hij.

4. Hij kan hem goed gebruiken,
de grote visserman,
Hij kan hem goed gebruiken,
de vis die vissen kan,
de vis die vissen kan.

2. De visser is gevangen,
hij hapte naar het woord,
de visser is gevangen,
de Heer heeft hem aan boord,
de Heer heeft hem aan boord.

5. Daar is een zee van mensen,
ze snakken naar het woord,
daar is een zee van mensen,
wie zet zijn arbeid voort?
Wie zet zijn arbeid voort?

3. De visser spartelt tegen,
de Heer heeft hem verrast,
de visser spartelt tegen,
maar Jezus houdt hem vast,
maar Jezus houdt hem vast.

6. Zijn naam is Simon Petrus,
hij zet zijn schip aan kant,
zijn naam is Simon Petrus,
een visser op het land,
een visser op het land.

OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
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PREFATIE:
P: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest
P: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
HEILIG: Paul Schollaert
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
EUCHARISTISCH GEBED:
Acclamatie:
Pr.: Daarom zingen wij:
Goede God, wij loven U, Goede God, wij danken U.
Allen: Goede God, wij loven U, Goede God wij danken U.
Pr.: Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons.
Allen: Goede God, wij loven U, Goede God wij danken U.
Pr.: Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij.
Allen: Goede God, wij loven U, Goede God wij danken U.
ONZE VADER: (gezongen)
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol
vertrouwen bidden:
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.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
VREDESWENS
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LAM GODS:
Lam Gods dat wegneemt de zonden,
de zonden van de wereld, ontferm U over ons
Lam Gods dat wegneemt de zonden
de zonden van de wereld, ontferm U over ons,
Lam Gods dat wegneemt de zonden,
de zonden van de wereld, geef ons de vrede.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED:
Wij hebben gespeeld,
maar jij deed niet mee.
Wij maakten de kring voor je open.
Jij schudde van ‘nee’
en bleef staan waar je stond
op we weten niet wat te hopen.
Refrein:
Maar ’t is nooit te laat om mee te doen
om in de kring te komen.
Te zingen, te dansen,
te pakken die kansen,
te doen waar wij van dromen.
Wij hadden verdriet
maar jij was er niet.
We zochten een plek om te schuilen.
Jij was veel te druk
met je eigen geluk,
en je liet ons in stilte huilen. Refrein:
Het is nooit te laat,
het kan elk moment,
maar let op, je moet wel waken!
Houd brandend je lamp,
wie of wat je ook bent,
om hier en nu, hier en nu
van het koninkrijk Gods iets te maken.
GEBED NA DE COMMUNIE
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MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw; alleluia, alleluia.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood; alleluia, alleluia.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint; alleluia, alleluia.
Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat
zingt voor de God die zingen laat; alleluia, alleluia.

Agenda
di.
wo.
wo.
do.
vrij.
vrij.
vrij.
za.

12 febr.
13 febr.
13 febr.
14 febr.
15 febr.
15 febr.
15 febr.
16 febr.

8.30
14.00
19.45
20.00
10.30
16.00
19.00
20.00

Kerkschoonmaak
Z/Ouderen Noord Matthias Schuurs, het Fryske Gea
Film “Het zevende zegel” begeleid door Gerdy Hahn
“Katholiek zo gek nog niet” Past. P.Stiekema
Geloven Nu 0.l.v. Germa Kamsma Wytgaard
Kindercatechese
Klupcatechese
Koffiedrinken na de viering

Bon.Kerk
St.Jozef
T.Br.Huis
T.Br.Huis
Wytgaard
Par.H.Dom.
Par.H.Dom.
Dom.Kerk

Op zondag 10 maart is er weer een ouder en kind zondag in Wytgaard
(Tjissema 2). Ouders en kinderen van 0 tot 14 jaar zijn van harte welkom
van 9.30 tot 13.30 uur. Inclusief lunch. Graag opgeven bij
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Film “Het zevende Zegel “ van Ingmar Bergman.
Ingeleid door IJda Pellikaan
Ridder Antonius Block keert van de Kruistochten terug in het door pest
geteisterde Zweden. Het land is ten prooi gevallen aan religieus
fanatisme en chaos. Als de Dood hem komt halen daagt Block hem uit
voor een spel schaak. Zo wint hij tijd om een stel komedianten in
veiligheid te brengen. Pas dan is hij klaar voor de dans van de Dood.
Bergmans prachtige allegorie over een man op zoek naar de betekenis
van het leven, is een mijlpaal in de filmgeschiedenis.
Datum: woensdag 13 februari. Aanvang:19.45 uur. Toegang: 5 euro
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