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buiten wordt het paasvuur ontstoken en gezegend,
de wijding van de paaskaars,
het ontsteken van de paaskaars
en het binnendragen en verspreiding van het Licht
d. Licht van Christus.

a.

Heer wij danken U.

Paasjubelzang
d. Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, laat juichen om die grote
Koning, juichen om de Overwinning! Laat de trompetten klinken in het
rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een
heerlijkheid! De glorie van de eeuwige Koning! Heel de aarde zij vol
vreugde, daar alle duister thans verdreven is. Vol luister straalt de kerk
van God op aarde, en juichend klinken Paasgezangen. Laat ook onze
eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied.
a. Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
Laat juichen om zo'n grote koning! Juichen om de overwinning! Laat
de trompetten klinken in het rond.
d. De Heer zij met u.
a. En met uw geest.
d. Verheft uw hart.
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
d. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
d. Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat bestaat.
Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw Zoon, wiens bloed
ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het Paaslam, dat tot
redding van Gods volk in deze nacht voor ons wordt geofferd. In deze
nacht trekt Israël uit Egypte en gaat droogvoets door de Rode Zee. In
deze nacht wijst een stralen licht de weg, het licht dat alle duisternis
verdrijft. In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen van de dood
verbroken en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan. Hoe goed
zijt Gij, Heer God, hoezeer hebt Gij ons lief-gehad. Gij hebt uw Zoon
gegeven voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid
doorkruist, ons lot heeft Hij ten goede gekeerd.
Dit is de heilige nacht waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en
mensen elkander vinden. Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke
paasnacht het loflied dat de kerk U toezingt nu zij haar licht heeft
ontstoken. Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen in
alles wat wij doen, in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen
Christus, de morgenster, die, eens verrezen, nu nimmermeer zal
ondergaan. Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in
onze dagen, laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende
vreugde zijn door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
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a. Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,
laat juichen om zo'n grote koning! Juichen om de overwinning! Laat de
trompetten klinken in het rond.
De kaarsen worden gedoofd, allen gaan zitten
Lezing uit het boek Genesis 1,1+26-31a
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Psalm 104
Refrein:
Zend uw geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Verheerlijk, mijn ziel de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Met glorie en luister zijt Gij gekleed, uw mantel is zuiver licht. Refrein:
Gij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen, in eeuwigheid wankelt zij
niet. Gij hebt haar de oerzee als kleed gegeven, het water stond boven de
bergen uit. Refrein:
De bronnen deedt Gij uitstromen in beken, die dringen zich tussen de
bergen voort. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het
struikgewas. Refrein:
Vanuit uw schuren besproeit Gij de bergen, de grond wordt gevoed door
wat Gij haar geeft.
Gij doet voor de dieren het gras opschieten en graan dat de mensen ten
dienste staat. Refrein:
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en alles in wijsheid gemaakt.
De aarde is vol van uw schepsels: de Heer zij altijd geprezen! Refrein:
Gebed
Lezing uit het boek Exodus 14,15-15,1
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Cantiek uit Exodus
Refrein:
Koor: De Heer bezing ik, de overwinnaar.
Allen: De Heer bezing ik, de overwinnaar.
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De Heer bezing ik, de overwinnaar,
paarden en ruiters dreef Hij in zee.
De Heer is mijn kracht, Hem dank ik mijn redding,
de Heer is mijn God, voor Hem is dit lied. Refrein:
De God van mijn vaderen, Hem zal ik prijzen,
een machtig strijder, zijn naam is de Heer.
Farao’s wagens, zijn legers verdronken,
de Rietzee verzwolg de keur van zijn volk. Refrein:
De golven zijn over hen heen geslagen,
zij zijn als een steen in de diepte gestort.
Uw hand, Heer, die machtiger is dan de mensen,
uw hand heeft de vijand ten val gebracht. Refrein:
Gij hebt hen gebracht naar uw eigen bezit,
geplant op de berg waar Gij zelf wilde wonen;
De heilige plaats, Heer, die Gij had gemaakt:
de Heer zal daar heersen voor altijd en eeuwig. Refrein:
Gebed
Uit de profeet Jesaja 55, 1-11
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Cantiek uit Jesaja 12
Refrein: Gij zult in vreugde waterputten aan de bronnen van uw redder.
Ja, God is mijn heil;, ik verlaat mij op Hem,
ik hoef voor geen onheil te vrezen.
De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,
Hij toont zich mijn helper en redder. Refrein:
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn machtige daden,
maakt alom zijn grootheid bekend. Refrein:
Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,
laat heel de aarde het horen.
Verheugt u em juicht, gij die Sion bewoont,
want Israëls Heilige woont in uw midden. Refrein:
Gebed
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Gloria: Messe brève - Gounod
Uit de brief aan de Romeinen 6,3-11
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Gebed
Alleluia:
Alleluia, alleluia, alleluia.
Looft de Heer, goedertieren is Hij;
tot in eeuwigheid is zijn genade.
Spreke het Israël uit: tot in eeuwigheid is zijn genade.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Evangelie volgens Lucas 24, 1-12
De diaken eindigt de lezing met de woorden:
d:
Woord van de Heer.
a:

Wij danken God.

Acclamatie:
Alleluia, alleluia, alleluia. (2x)
Verkondiging
Litanie van alle heiligen
k. Heer, ontferm U over ons.
k. Christus, ontferm U over ons.
k. Heer, ontferm U over ons.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

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

Heilige Maria, moeder van God. a. Wees onze voorspraak.
Heilige Michaël.
a. Wees onze voorspraak.
Alle heilige engelen van God.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Johannes de Doper.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Jozef.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Petrus en Paulus.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Andreas.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Johannes.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Maria Magdalena.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Stefanus
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Ignatius van Antiochië.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Laurentius.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Vitus.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige Bonifatius.
a. Wees onze voorspraak.
Heilige martelaren van Gorcum a. Wees onze voorspraak.
Heilige Perpetua en Felicitas.
a. Wees onze voorspraak.
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k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

Heilige Agnes.
Heilige Gregorius.
Heilige Augustinus.
Heilige Athanasius.
Heilige Basilius.
Heilige Martinus.
Heilige Willibrordus.
Heilige Benedictus.
Heilige Franciscus en Dominicus.
Heilige Franciscus.
Heilige pastoor van Ars.
Heilige Catharina van Siena.
Heilige Theresia.
Heilige Lidwina.
Zalige Titus Brandsma.
Alle heiligen van God.

a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.
a. Wees onze voorspraak.

k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

Wees genadig.
a. Verlos ons Heer.
Van alle kwaad.
a. Verlos ons Heer.
Van alle zonde.
a. Verlos ons Heer.
Van de eeuwige dood.
a. Verlos ons Heer.
Door uw menswording.
a. Verlos ons Heer.
Door uw dood en verrijzenis.
a. Verlos ons Heer.
Door de komst van de heilige Geest. a. Verlos ons Heer.

k. Wij zondaars.
a. Wij bidden U, verhoor ons.
k. Dat Gij dit doopwater waarin uw
kinderen tot nieuw leven komen,
door uw genade wilt heiligen.
a. Wij bidden U, verhoor ons.
k. Jezus, Zoon van de levende God.a. Wij bidden U, verhoor ons.
k. Christus, aanhoor ons.
k. Christus, verhoor ons.

a. Christus, aanhoor ons.
a. Christus, verhoor ons.

Zegening van het doopwater
In het water wordt Chrisma gegoten,
de Paaskaars zakt driemaal in het water
Vernieuwing van de doopbeloften
b. Zult u zich altijd verzetten tegen kwaad en onrecht om vrijheid te leven
als kinderen van God?
a. Ja, dat beloof ik.
b. Zult u zich verzetten tegen de verleidingen van kwaad en zond, zodat
het kwaad zich niet van u meester maakt.
a. Ja, dat beloof ik.
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b. Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
a. Ik geloof.
b. Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige 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?
a. Ik geloof.
b. Gelooft u in de heilige Geest, gelooft u de heilige Kerk, het Lichaam
van de Heer, samengeroepen en uitgezonden om te doen wat Hij heeft
gedaan, gelooft u de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van
de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?
a. Ik geloof.
b. Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus die
ons heeft doen herboren worden uit water en heilige Geest en ons
vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade
bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.
a. Amen.
Besprenkeling met het nieuwe doopwater
Lied: Zingt een nieuw lied
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wond’ren om u heen.
Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
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Voorbede: Heer van het leven, maak alles nieuw.
Offerande: Good Christian men rejoice and sing – E. Bullock (1890- 1979)
Good Christian men rejoice and sing!
Now is the triumph of our King!
To all the world glad news we bring:
Alleluia!
The Lord of Life is risen for ay;
Bring flowers of song to strew his way;
Let all mankind rejoice and say:
Alleluia!
Praise we in songs of victory
That Love, that Life which cannot die,
And sing with hearts uplifted high:
Alleluia!
Thy name we bless, O risen Lord,
And sing today with one accord
The life laid down, the Life restored:
Alleluia!
Gebed over de gaven
b:.Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 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
Prefatie en eucharistisch gebed
b. De Heer zij met u.
a. En met uw geest.
b. Verheft uw hart. (allen gaan staan)
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
b. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen maar
vooral in deze nacht de Gij gemaakt hebt bezingen wij U. Want ons
paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is het
Lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven,
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten
leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult
ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de
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hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen
zonder einde:
Sanctus/Benedictus: Messe - Gounod
Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron; uit U stroomt alle heiligheid.
Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden
tot het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon.
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij
brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn
leerlingen, en sprak: NEEMT, EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT
DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw,
reikte hem aan zijn leerlingen, en sprak: 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.
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons
heeft gegeven: dit brood dat leven geeft, en de beker die ons redde van
de dood. Wij danken U omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt
bevonden voor uw aanschijn te treden, en U dit offer te bereiden. Wij
hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren
Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de
kracht van de heilige Geest.
Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde; voltooi uw liefde in onze
gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus. onze
bisschop Cornelis van den Hout en allen die Gij tot uw dienst hebt
geroepen.
Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn
gegaan, en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen
die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid, en laat hen treden
in de luister van uw aanschijn.
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de maagd Maria,
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de moeder van uw Zoon en Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden, met zijn
apostelen, met Marcus, de Evangelist, met Vitus, Bonifatius, Titus,
Martinus, Wiro en Dominicus en met allen die op deze aarde leefden in
uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu
hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon,
aanhouden tot in uw heerlijkheid.
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.
a. Amen.
Onze Vader: gezongen
b.
Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht,
durven wij vol vertrouwen bidden:
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.
b.
Verlos…
a.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredegebed en -wens
Agnus Dei: Messe - Gounod
Communielied:
The head that once was crowned with thorns – J. Clarke
Slotgebed
Zegen en wegzending (GvL 343)
b.
De Heer zij met u.
a.
En met uw geest.
b.
Buigt uw hoofd voor de zegen. Moge de almachtige God u op
dit paasfeest zegenen en u beschermen tegen alle gevaren van de
zonde.
a.
Amen.
b.
Moge Hij die door de verrijzenis van zijn Zoon u tot het
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a.
b.
a.

eeuwig leven roept, u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
Amen.
Moge u die na de dagen van Christus' lijden met blijdschap Het
paasfeest viert, met zijn hulp opgaan tot het feest van de
eeuwige vreugde.
Amen.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen. Amen.

d.
a.

Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia.
God zij dank gebracht, alleluia, alleluia.

a.
b.

Slotlied: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,
en zeg’t elken kere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd’-lijk wezen is mijn glorie groot.
Niets heb ik te vrezen in leven of dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Mededelingen
11

Na afloop van deze viering is er koffie/thee en paasbrood.
Zondag 21 april: 1e paasdag Eucharistieviering (gezinsviering) in de
Bonifatiuskerk om 11.00 uur mmv. St. Vitus jeugdkoor.
Na afloop van de viering mogen de kinderen eieren zoeken in de
pastorietuin. Verzamelen achter in de kerk.
Maandag 22 april: 2e paasdag 11.00 uur: Eucharistieviering
in de Dominicuskerk.
Geen doordeweekse vieringen op.
Dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25, en vrijdag 26 april.
Woensdagmiddag 24 april van 14.00 tot 16.00 uur nodigen wij u uit
om in gesprek ter gaan over seksueel misbruik van macht binnen en
buiten de kerk. Als u geraakt bent door wat er gebeurd is, als u
worstelt met zingevingsvragen, dan bent u van harte welkom on het
Titus Brandsma Huis. U kunt ook bellen met pastor L. Minnema, tel.
06-24843682. Opgeven kan bij kerkelijk bureau:
info@sintvitusparochie.nl
Klooster en molen, zaterdag 11 mei 2019 van 10:00-12:00 uur
Unieke kans om kennis te maken met nieuwe spiritualiteit in molen De
Eendragt, Kennisplein, NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8-10,
Leeuwarden (ook bereikbaar vanaf de Dokkumertrekweg).
NHL Stenden Hogeschool heeft Molen De Eendragt (1786) op bijzondere
wijze gerestaureerd en herbouwd, en dat is nu de plek voor ontmoeting
en beschouwing, met islamitische, christelijke en hindoeïstischboeddhistische gebedsruimtes. Stifting Nijkleaster werkt aan een nieuw
klooster – Nijkleaster – in It Westerhûs bij Jorwert. Nijkleaster werkt met
Kerk, Klooster, Kroeg aan: Stilte, Bezinning en Verbinding, en staat voor
nieuwe spiritualiteit in Friese context.
Bent u ook benieuwd naar deze nieuwe vormen van hedendaagse
spiritualiteit? Wiep Koehoorn (Bestuursstaf & Nijkleaster) verzorgt een
presentatie over Nijkleaster. Jan Melein (Vonkt) verzorgt een presentatie
over en met rondleiding door De Eendragt. De facilitaire organisatie is in
handen van Jehannes van Haskera.
Opgeven bij kerkelijk bureau: info@sintvitusparochie.nl
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