Sint-Vitusparochie, 2 mei 2020
St. Dominicuskerk – Leeuwarden
Vierde zondag van Pasen – Roepingenzondag
Openingslied: GvL 562 Zingt God de Heer
Zingt god de Heer, de almachtige Koning, ter ere.
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden,
in alle nood biedt Hij ons daag´lijks zijn brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Voor U, Drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,
die ons standvastig maakt. Amen.
Kruisteken en begroeting
Kyrie Messe in f – J.G. Rheinberger
Gloria
Openingsgebed
Uit het boek Handelingen, 2, 14a.36-41
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn
stem om het woord tot de menigte te richten: “Voor heel het huis van Israël
moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot
Heer en Christus heeft gemaakt.” Toen zij dit hoorden, waren zij diep
getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten wij doen,
mannen, broeders?” Petrus gaf hun ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u
late zich dopen in Naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.
Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw
kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal
roepen.” Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij
vermaande hen: “Redt u uit dit ontaarde geslacht.” Die zijn woorden
aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend
mensen zich aansloten.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Psalm 23
Refrein: De Heer is mijn herder niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Refrein:
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
Ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Refrein:
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Refrein:
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
Refrein:
Uit de eerste brief van Petrus 2, 20b-25
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt om uw goede daden, dat
is het wat God behaagt. Het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u
geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.
Hij heeft geen zonden gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als
Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte
Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout
gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor
gerechtigheid. Door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart verdwaald
als schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.
Woord van de Heer. Wij danken God.
Halleluia (4x)

Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Halleluia (4x)
Evangelie volgens Johannes 10,1-10
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.
In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur,
maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en
een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.
Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij
roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn
schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem
volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen zij niet volgen;
integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van
vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij
begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen:
“Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór
Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar
hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden
gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te
stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden
bezitten, en wel in overvloed.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Evangelie Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o
Vader, o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging

Geloofsbelijdenis:

Voorbede: Heer, geef ons vrede en vreugde.
Offerande: The Lord is my shepherd – Howard Goodall
Gebed over de gaven
Prefatie van Pasen
De Heer zij met U. En met uw geest.
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
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:
Sanctus – Messe

Eucharistisch Gebed
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.
Eucharistische Acclamatie:
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. 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
Cornelis en paus Franciscus.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters 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. Amen.

Vredesgebed en -wens
Agnus Dei Messe
Communie: Ave Maria – Rheinberger
Slotgebed
Mededelingen
Zegen en zending

Slotlied:
Maria, roem der trouwe stad,
die u bezield heeft liefgehad door't lang verleden.
Toon U tot nieuwe hulp bereid,
en neig u in barmhartigheid naar onze beden.
Zovelen zijn tot u gegaan
en allen hebt Gij welgedaan, o Moeder machtig!
Gij waart een troost in elke smart,
steeds bleef uw liefd'rijk moederhart ons volk indachtig.
Weer roepen wij uw bijstand in,
o uitverkoren Koningin der Friese landen!
Weer doet uw zoete beeltenis,
die ons sinds eeuwen heilig is, de harten branden!
Leef moeder, in uw trouwe stad,
die u altijd heeft lief gehad, met alle mede;
en schenk ons na de harde strijd,
die duurt door alle mensentijd, Gods eeuw'ge vrede.

