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Sint-Vitusparochie

St. Bonifatiuskerk - 21 april 2019

Openingslied:
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
Omdat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia,
En Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia.
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia.
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.
Alleluia, allelluia, alleluia.
O Heer met Pasen opgestaan, alleluia.
Leer ons de weg, door U gegaan, alleluia,
En toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,
De luister van uw Aangezicht! Alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia.
Kruisteken en woord van welkom
Tijdens de besprenkeling met wijwater:
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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Gloria: Mis Lourdes
Refrein:
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Openingsgebed
Eerste lezing: Hand. 10, 34a.37-43
Tussenzang: Psalm 118 muziek Fr. Bullens
Refrein: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dankt de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen.
Refrein:
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.
Refrein:
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Tweede lezing: Kol. 3, 1-4
Alleluia
Christus, ons Paaslam is geslacht,
laat ons Hem vieren met vreugde.
Alleluia.
Evangelie: Joh. 20, 1-9
Ev. Accl.: GvL 263
Alleluia, alleluia, alleluia.
U komt lof toe, U onze zang,
U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest,
In alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluia.
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Geloofsbelijdenis: GvL 273
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: Heer van het leven, maak alles nieuw.
Offerande: Christians, shout – J.S. Bach/ Alan Bullard
Christians, shout for joy and gladness,
Cast away all fear and sadness:
Jesus, Prince of love and might,
Endless life has brought to light,
He has broken death’s dark prison
And from out the grave has risen.
Alleluia.
Hell’s dark powers flee before him;
Christians, hasten to adore him.
Satan cannot harm you now:
Sin’s dominion is laid low,
Therefore in full throated chorus
Raise this song of praise before us:
Alleluia.
Nature now, her youth renewing,
Flowers in his path is strewing,
While the birds on every tree
To sing his praise make melody.
Field and forest, sky and ocean
Swell the strain of glad devotion,
Alleluia.
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Gebed over de gaven
Aanhef prefatie:
B.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.
B.: Verheft uw hart.
A.: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A.: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Sanctus / Benedictus: Mis Lourdes
Euch. Accl.:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader gezongen
B.: In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Allen:
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…
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Vredesgebed en vredeswens
Agnus Dei: Mis Lourdes
Communie
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!
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The Lord of Life is risen for au;
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!
Slotgebed
Mededelingen
Wegzending en zegen 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 eeuwig leven roept,
u het geluk van de onsterfelijkheid schenken.
A.: Amen.
B.: Moogt gij na de dagen van Christus’ lijden
met blijdschap het paasfeest viert,
met zijn hulp opgaan tot het feest van de eeuwige vreugde.
A.: Amen.
B.: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A.: Amen, amen.
B.: Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia.
A.: God zij dank gebracht, alleluia, alleluia.
Slotlied:
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.
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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.

agenda
do.
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26 april
26 april
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Bijbelgroep Lucas/Handelingen
o.l.v. Th. Midden
Jongerencatechese 15+
Kaartavond (inl. tel.nr. 2120952)

T.Br.Huis
Par.H.Dom.
St. Jozef

Mededelingen
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
7

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
hindoeïstisch-boeddhistische 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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