Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk – Leeuwarden
Witte Donderdag
18 april 2019
Openingszang: Wij roem in 't Kruis
Refrein:
Wij roemen in’t Kruis van de Heer
Jesus Christus. In Hem is ons Heil,
ons Leven en Verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.
God zij genadig en zegene ons,
en dat zijn aanschijn over ons moge lichten. Refrein:
Dan zal de aarde uw weg leren gaan
en alle volken zien verlossing en vrede. Refrein:
De volken zullen U zegenen, God,
en heel de aarde zal met recht naar Hem op zoek gaan. Refrein:
Kruisteken en begroeting
Schuldbelijdenis: GvL 703
Heer ontferm U: Sint-Jansmis - Mazijk
Lofzang: Sint-Jansmis - Mazijk ondertussen luiden de vreugdeklokken
Refrein: Eer aan God in den hoge.
Openingsgebed
Uit het boek Exodus 12, 1-8+11-14
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:

Wij danken God.

Psalm 116 muziek: Bullens
Refrein: Geeft niet de beker der zegening
die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus?
Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan.
Want kostbaar is in de ogen des Heren
het leven van wie Hem vereert. Refrein:
O, Heer, ik ben uw dienaar, Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet. Refrein:

Uit de 1e brief aan de Korintiërs 11, 23-26
De lezer eindigt de lezing met de woorden:
l:
Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Vers voor het evangelie:
k:
Een nieuw gebod geef Ik u.
a:
Een nieuw gebod geef Ik u.
k:
Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer;
Dat gij elkaar lief hebt zoals Ik u heb liefgehad.
a:
Een nieuw gebod geef Ik u.
Evangelie volgens Johannes 13, 1-15
De diaken eindigt de lezing met de woorden:
d:. Woord van de Heer.
a:
Wij danken God.
Ev. Acclamatie: GvL 264
Preek
Voorbede: accl.: Eeuwige, erbarm U over ons.
Offerande: GvL 528, Waar vriendschap heerst en liefde
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.
Aanhef prefatie: GvL 281
Prefatie I van de heilige Eucharistie
Heilig: Sint-Jansmis - Mazijk
Eucharistisch gebed V: GvL 731
Euch. Accl.: GvL 302
Onze Vader:
b:
Aangespoord door een gebod van de Heer
en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
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.
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Vredesgebed en -wens
Lam Gods: Sint-Jansmis - Mazijk
Communielied: Ave Verum – Ch. Gounod
Ave verum corpus natum de Maria virgine;
vere passum immolatum in cruce pro homine;
cujus latus perforatum, fluxit unda et sanguine:
esto nobis praegustatum mortis in examine.
Jesus dulcis, Jesu pie, Jesu Fili Mariae,
Jesu Tu nobis miserere.
Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de maagd Maria, Dat werkelijk
heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. Uit wiens
doorboorde zijde bloed vloeide. Laat dit ons een voorsmaak zijn tijdens
de beproeving van de dood. O lieve Jezus, trouwe Jezus, O Jezus Zoon
van Maria, Jezus ontferm U over ons.
Gebed na de Communie
Overbrenging van het H. Sacrament:
Blijf bij Mij en waak hier met Mij,
wakend en biddend, wakend en biddend.
Altaarontbloting
Evangelie volgens Marcus 14: 26.32-42
We verlaten de kerk in stilte
De liturgie wordt geschorst en vervolgt met de Kruisweg van Goede
Vrijdag om 15.00 uur in alle vier parochiekerken: Bonifatiuskerk,
Dominicuskerk, Maria Tenhemelopnemingkerk en in de Martinuskerk..
De Kruisweg in de Dominicuskerk is gericht op kinderen. U kunt in alle
kerken bloemen meenemen om eer te brengen aan het kruis van onze
Heer. Bij voorkeur gele en/of witte bloemen voor de Paasversiering.
De Dominicuskerk is vanavond tot 24.00 uur geopend. Jezus vraagt zijn
leerlingen met Hem te waken. Bij het Allerheiligste Sacrament hebt u
daartoe gelegenheid. U kunt gaan, komen en gaan wanneer u het wenst.
Op Goede Vrijdag is om 19.00 uur de Kruishulde in de Dominicuskerk.
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