Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
25 april 2019 - 3e zondag van Pasen
OPENINGSLIED:
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
alleluja, alleluja!
Ja heel de aarde moet God wel prijzen, loven zijn machtig beleid, omdat Hij steeds
op wondere wijze alles bestuurt in gerechtigheid. Refrein:
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen, toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de zonde ons opgericht. Refrein:
Hij is de God, die ons verblijdde, die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Refrein:
Laat alle volken Uw almacht vrezen, aller lof zij U gewijd, laat Heer, Uw Naam
bezongen wezen, in aller eeuwen eeuwigheid. Refrein:
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIE: GvL 225
Heer ontferm U (2x), Christus ontferm U (2x), Heer ontferm U (2x)
EER AAN GOD: GvL 235
Eer aan God in den Hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen
OPENINGSGEBED
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EERSTE LEZING Handelingen 2, 14,22-32
Uit de Handelingen der Apostelen
Op de dag van Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om
het woord tot de menigte te richten: "Gij allen, Joodse mannen en bewoners van
Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Jezus de
Nazoreeër was een man wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent
immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die God door Hem onder u
heeft verricht: Hem, die volgens Gods vastgestelde raadsbesluit en voorkennis is
uitgeleverd, hebt gij door de hand van goddelozen aan het kruis gena¬geld en
gedood. Maar God heeft Hem ten leven opgewekt na de strikken van de dood te
hebben ontbonden; want het was onmogelijk dat Hij daardoor werd vastgehouden.
Doelend op Hem toch zegt David: De Heer had ik voor ogen, altijd door, Hij is aan
mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen; daarom is er blijdschap in mijn hart en
jubelt mijn mond van vreugde; ja, ook mijn lichaam zal rust vinden in hoop, omdat Gij
mijn ziel niet zult overlaten aan het dodenrijk en uw heilige geen bederf zult laten
zien. Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen. Gij zult mij met vreugde vervullen
voor uw aanschijn."
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: GvL 16 I
Refrein: God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij U zoek, Die ik Mijn Heer noem staat
mij voor ogen, ik wankel niet, Zijn hand houdt mij vast.
TWEEDE LEZING 1 Petrus 1,17-21
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
Dierbaren,
God die gij aanroept als Vader, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden;
koestert daarom ontzag voor Hem, zolang gij hier in ballingschap leeft. Gij weet dat gij
niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan
dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus,
het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld,
maar eerst op het einde der tijden is verschenen, om uwentwil. Door Hem gelooft gij in
God, die Hem van de doden opgewekt en Hem de heerlijkheid gegeven heeft; daarom
is uw geloof in God tevens hoop op God.
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA : GvL 246
Heer Jezus, ontsluit voor ons de schriften, doe ons hart branden, terwijl Gij tot ons
spreekt
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.
In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat
Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar
over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten
wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen
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werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun: "Wat is dat voor een gesprek dat
gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen,
die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: "Zijt Gij dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij
vroeg hun: "Wat dan ?" Ze antwoordden Hem: "Dat met Jezus de Nazarener, een man
die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk;
hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter
dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. En wij
leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen ! Maar met dit al is
het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Wel hebben een paar vrouwen
uit ons midden ons in de war gebracht; ze waren in de vroegte naar het graf geweest,
maar hadden zijn lichaam niet gevonden, en ze kwamen zeggen dat zij ook nog een
verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat Hij weer leefde. Daarop
zijn enkelen van de onzen naar het graf gegaan en bevonden het zoals de vrouwen
gezegd hadden, maar Hem zagen ze niet." Nu sprak Hij tot hen: "O onverstandigen, die
zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben ! Moest de
Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" Beginnend met Mozes
verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Zo
kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest
gaan. Zij drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt
ten einde." Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam
Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open
en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar:
"Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften
ontsloot?" Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden
ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Dezen verklaarden: "De Heer is
werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen." En zij van hun kant vertelden wat er
onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het
brood.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 263
Alleluja (3x) U komt de lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en heilige
Geest, in alle eeuwen der eeuwen, Amen. Alleluja (3x)
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS:

allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
allen: die nedergedaald is ter hélle,
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de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden;
de verrijzenis van het líchaam;
allen: en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE: Heer van het leven, maak alles nieuw.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED: orgelspel
OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE: GvL 281
De Heer zij met U. Allen: En met uw geest.
Verheft uw hart Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Allen: 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 op deze dag die Gij gemaakt hebt
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 hemel,
de machten en de krachten die U loven,
die U dit lied toejuichen zonder einde:
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HEILIG: GvL 295
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg,
en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaus
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven + van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het
dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM,
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf 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.
Allen: acclamatie GvL 302
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij
verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
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God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal;
dat wij vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan,
toenemend in geloof, vervuld van hoop
en aanstekelijk door onze liefde,
verbonden met heel het volk van God,
met de diakens en de priesters,
met onze bisschop N. en paus N.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N.
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren, (met de heilige N.N.)
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
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.
Allen: Amen.

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.
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VREDESWENS
LAM GODS: GvL 335
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED:
Surrexit Dominus, et apparuit Petro, alleluia.
De Heer is verrezen en aan Petrus verschenen, alleluia.
GEBED GEESTELIJKE COMMUNIE:
Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij
en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest,
en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN: GvL 343
SLOTLIED: GvL 406
Alleluja, wij heffen ’t aan,
De Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ga, of waar ik sta,
Mijn ziele zingt: alleluja.
Dit is de grote blijde dag,
Die David in zijn geest voorzag.
Zingt nu met grote vreugd’ zo zing ik na,
het blijde lied: alleluja
Lof zij het Lam, dat door Zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’
zo zingen wij: alleluja
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