Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
27 juni 2020 – 13e zondag door het jaar
OPENINGSLIED: GvL 446
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE:
Wij, die zo vaak de belofte vergeten,
God, ontferm U over ons
Wij, die de naam van de naasten niet weten,
God, ontferm U over ons
’t lied van de hoop is al gaande versleten,
God, ontferm U over ons.
Angst die ons dof en krachteloos maakt,
Christus denk aan ons
Knagend verdriet dat ons wezen raakt,
Christus denk aan ons
vriendschap door ons te bitter gemaakt.
Christus denk aan ons.
Iedere dag dat we U niet vertrouwen,
God, ontferm U over ons
Vesting van eigen gelijk die we bouwen,
God, ontferm U over ons
Pijn om het als Uw mens uit te houden,
God, ontferm U over ons.
LOFZANG: GvL 383
Refrein: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. Refrein:
Doe ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen en boven allen uit
vader, zoon en geest, bron, water en stroming,
liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdes volharding. Refrein:
Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen,
lichtende levende God.
Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt
van meet af: licht dat niet dooft, liefde die blijft. Refrein:
OPENINGSGEBED
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EERSTE LEZING
2 Koningen 4, 8-11, 14-16a
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 89
Refrein: Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw. Refrein:
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid. Refrein:
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte,
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk.
Want van de Heer ontvingen wij ons schild,
de Heilige van Israël gaf ons een koning. Refrein:
TWEEDE LEZING: Romeinen 6, 3-4,8-11
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA:
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus
ons innerlijk oog verlichten
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
EVANGELIE:
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig evangelie van
Onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus Lof zij u Christus.
…Mattheus 10, 37-42… Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE:
Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven
‘ga’ en ik zal met je zijn.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN
COLLECTELIED: If with all your heart – F. Mendelssohn
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If with all your hearts ye truly seek me
ye shall ever surely find me;
thus saith our God.
O that I knew where I might find him,
that I might even come before his presence.
If with all your hearts ye truly seek me
ye shall ever surely find me;
thus saith our God.
En dan zult gij daar de Heer, uw God,
zoeken en Hem vinden,
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart
en met uw ganse ziel.
O, dat ik Hem wist te vinden,
Dat ik tot zijn woning mocht komen!
En dan zult gij daar de Heer, uw God,
zoeken en Hem vinden,
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart
en met uw ganse ziel.
VREDESGEBED EN VREDESWENS
GEBED
ONZE VADER: gesproken
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: Soul of Christ – S. Nicholson
Soul of Christ, sanctify me;
body of Christ, save me;
blood of Christ, fill me;
water from the side of Christ, wash me;
O good Jesus, hear me!
Within thy wounds hide me;
suffer me not to be separated from thee;
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from the malicious enemy defend me;
in the our of death call me and bid me come to thee;
that with thy saints I may praise thee for ever and ever. Amen.
Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, zuiver mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
Laat mij schuilen in uw wonden.
Laat mij nooit van u gescheiden worden.
Verdedig mij tegen de boze.
In het uur van mijn dood, roep mij tot U.
En roep mij om bij U te komen, om U,
met uw heiligen te loven,
tot in de oneindige eeuwigheid. Amen.
COMMUNIEGEBED: (gesproken acclamatie: van uw barmhartigheid en
uw trouw zal ik altijd spreken, Heer)
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
Voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
Met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
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