Sint-Vitusparochie Leeuwarden
16 maart 2019 St. Dominicuskerk
Vastenzondag en voorstellen
eerste communicanten
Openingslied:
1. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt

2. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.

3. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij deed met
die Hij nageslacht beloofde
talrijker dan korrels zand.

4. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Mozes riep bij naam
die zijn volk de weg moest wijzen
naar het land van Kanaän

5. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

6. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Kruisteken en woord van welkom
Heer ontferm U: Mis van de Heilige Geest – Frans Bullens
‘Heer, die een nieuw verbond met ons sluit om onze misstappen te
vergeven, ontferm U over ons’.
Koor:
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
Allen:
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
‘Christus, die de zonden van allen hebt gedragen en voor ons zondaars
een voorspraak zijt, ontferm U over ons’.
Koor:
Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, Christus, ontferm U over ons.
Allen:
Christus, ontferm U, Christus, ontferm U, Christus, ontferm U over ons.
‘Heer, die de dood van de zondaar niet wilt, maar dat hij zich bekeert en
leeft, ontferm U over ons’.

Koor:
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
Allen:
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.
Openingsgebed
Eerste lezing: Genesis 15, 5-12, 17-18
Antwoordpsalm: Psalm 27
Tweede lezing: Filipenzen 3, 17- 4,1
Toezang: Looft de Heer, alle gij volken.
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord:
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Evangelie: Lucas 9, 28b-36
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas. Lof zij u, Christus.
Ev. accl.: GvL 264
Geloofsbelijdenis: GvL 271
Voorbede: Eeuwige, erbarm U over ons.
Offerande: Psalm 23 – Howard Goodall
Gebed over de gaven
Aanhef prefatie: GvL 281
Heilig: Mis
Heilig, Heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse Machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
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.
Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren.
Hosanna, hosanna in den hoge.
Euch. accl.: GvL 302
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Onze Vader (gezongen)
p.: In gemeenschap, verbonden met Christus, 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.
p.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar
de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
a.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesgebed en vredeswens
Lam Gods :
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
de zonden der wereld,
geef ons de vrede, geef ons de vrede.
Communie: Ave Verum Corpus – Gabriel Fauré
Ave, verum corpus, natum ex Maria Virgine,
vere passum, immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum unda fluxit cum sanguine:
Esto nobis praegustatum, mortis in examine.
O Jesu, Jesu dulcis
O Jesu, Jesu pie
O Jesu fili Mariae
tu nobis miserere.
Amen.
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. Amen.
Slotgebed
Wegzending en zegen
Slotlied: GvL 450
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Mededeling
Achterin de kerk staan Hein Voss en José Huizenga met spullen die in
Cambodja gemaakt zijn. De opbrengst gaat naar ons vastenactieproject
voor de kinderen en hun gezinnen in Cambodja. Van harte bij u
aanbevolen!

Uitnodiging Vastenmaaltijd 24 maart 2019
Zondag 24 maart a.s. om 18.00 uur is er de jaarlijkse Vastenmaaltijd van de Sint
Vitusparochie Leeuwarden. Een eenvoudige, maar wel een volledige maaltijd.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden.
Hiervoor willen we je van harte uitnodigen.Je kunt je aanmelden via:
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of info@sintvitusparochie.nl
of tel. (058) 212 09 84 (09.30 – 11.30 uur)
De maaltijd is gratis, maar we komen wel langs met een ponkje voor een bijdrage
voor de Vastenactie.
De Vastenactie is dit jaar voor een project in Cambodja. José Huizenga en Hein
Voss, twee oud-parochianen zijn daarbij betrokken en zullen die avond informatie
komen geven.
Het belooft een informatieve, gezellige en lekkere avond te worden.
Namens de VOM-groep, Gerdy Hahn
Namens de pastores, pastor Lysbeth Minnema

Gesprekken over een actueel thema.
Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op dinsdag 19 maart 20.00 uur
Ook dit seizoen zullen er dialoogavonden georganiseerd worden, rond
thema’s uit de encycliek Laudato Si’.Toegang: 3 euro Plaats en opgave:
Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984.
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Catechesis in English language:“Being Catholic, Not
That Crazy”
Jezus en de weg van zijn Passie o.l.v. Chris Hoogland
Dialoogavond thema’s Laudato Si,Germa Kamsma
Vervolgcursus K.Z.G.N.N. past. P. Stiekema
Voorbereiding eerste communie
Jongerencatechese 15+
Vastenmaaltijd
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Slauerhoff en het onbestemde verlangen.
Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op
de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25
maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus
Brandsma Huis in Leeuwarden.Aan de hand van enkele gedichten uit
zijn onlangs gepubliceerde bundel Gebroken akkers en Slauerhoffs
weemoed zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van
Slauerhoff. Datum: 25 maart 20.00 uur Toegang:5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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