VITUSVIERING
Sacramentsdag

Sint-Vitusparochie - zaterdag 13 juni 2020
Sint-Dominicuskerk - Leeuwarden
Openingslied: (Melodie: Heil’ge Joseph, trouwe hoeder)
Heil’ge Vitus, bloedgetuige
eeuwen oude stadspatroon,
laat ons thans van vreugde juichen
om jouw overwinningskroon.
Vitus die ons rampen weert,
jij wordt met dit lied geëerd.
Heil’ge Vitus, jong en moedig,
die Gods woord begrepen heeft:
‘die niet steunt op aardse goed’ren,
is de mens die waarlijk leeft’.
Voor dit Woord door vuur gegaan,
Vitus, steek’ jouw geest ons aan.
Vitus roem van vele landen,
ook beschermer dezer stad,
neem de toekomst nu in handen;
houd haar met jouw zorg omvat.
Vitus, jong, vol ideaal,
maak ons leven hier vitaal.
Welkom – Kruisteken
Kyrie-litanie: GvL 212
Voorzang:
Laten wij roepen tot God onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen.
Hij is de God die ons zal redden:
Refr.: Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons.

-1Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent.
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:

Refr.

Laten wij roepen voor Zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt. Refr.
Moge de almachtige God…
Gloria:
Refrein:

Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, in excelsis Deo.

Gebed
EERSTE LEZING

uit het boek Deuteronomium.8,2-3.14b-16a

In die dagen sprak Mozes tot het volk: "Blijf denken aan heel die tocht van
veertig jaren, die de Heer uw God U in de woestijn heeft laten maken. Hij
heeft U toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren
kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij
heeft U vernederd en U honger laten lijden, maar U ook het manna te eten
gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U
daardoor laten beseffen dat gij niet leeft van voedsel alleen, maar van alles
wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit
Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die U door die grote
en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en
schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots
water voor U liet ontspringen, die U in de woestijn het manna te eten gaf,
dat uw vaderen nooit hadden gezien. Woord van de Heer…
allen: Wij danken God.
Antwoordpsalm: Psalm 147
Refrein:
Looft de Heer, Jeruzalem.
Looft dus de Heer, Jeruzalem,
Sion, verheerlijkt uw God!
Want Hij heeft uw poorten stevig vergrendeld,
uw kind’-ren gezegend binnen uw muren.
Refrein:
Hij laat u in vrede zijn akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Hij zendt zijn bevel; uit over de aarde

en haastig rept zich zijn woord.

Refrein:

-2Hij is het die Jakob zijn woord heeft gezonden,
zijn wet en geboden voor Israël.
Nooit was er een volk dat Hij zo heeft behandeld,
geen ander maakte Hij zijn wegen bekend. Refrein:
TWEEDE LEZING
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte 10,16-17
Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen,
gemeenschap met het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij
breken, gemeenschap met het Lichaam van Christus? Omdat het brood
één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het
ene brood. Woord van de Heer…
allen: Wij danken God.
Alleluia:
Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
EVANGELIE
Johannes 6,51-58
De Heer zij met u.
allen:
En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes.
allen:
Lof zij U Christus.
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: "Ik ben het levende brood
dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven
in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het
leven der wereld." De Joden geraakten daarover met elkaar aan het
twisten en zeiden: "Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" Jezus sprak
daarop tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de
Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem
doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn
bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en
Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de
Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de
hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen, die gegeten hebben
en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven."
Woord van de Heer…

allen: Wij danken God.
-3Ev. Accl.: GvL 270b
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Preek
Geloofsbelijdenis:
allen:
Ik geloof in God, de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Offerande: Psalm 23: Valkestijn
Refrein: Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.
Hij brengt mij naar grazige weiden, daar mag ik rusten aan de waterkant.
Zo kom ik verkwikt weer tot leven - om verder te reizen aan zijn hand.
Al moet ik door duistere dalen,
ik ben niet bang meer in het vreemde land.
Onder zijn hoede voel ik mij veilig:
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand. Refrein:
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel, - en allen die tegen mij zijn gekant,
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven,
dat Hij mijn beker vult tot de rand.
Overal komen geluk en genade - mij tegemoet van alle kant.
En altijd keer ik terug naar mijn Herder,
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand.
Refrein:

Eer aan de Vader…Refrein: - 4 Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.
allen:
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.
Gebed over de gaven
Prefatie
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.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden
zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer.
Om de gedachtenis van het kruis zegenrijk te doen voortbestaan
heeft Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen
zichzelf aan U opgedragen als een lam zonder gebrek,
als een offer van lofprijzing, volmaakt en U welgevallig.
In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen
en alle mensen in deze wereld één maken in geloof,
één in broederlijke liefde.
Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie om, vervuld van uw
goede gave, herschapen te wordén tot gelijkenis met U.
Daarom wordt in de hemel en op aarde een nieuw lied gehoord van
aanbidding, en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:
Sanctus: Lourdes de la Messe ‘peuples de la terre”
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart.
Want Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en Uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand.
Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en dood.
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de
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van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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.
Euch. Acc.: GvL 302
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer: Zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart;
wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker,
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk.
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wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus
aan onze bisschop Cornelis, en aan allen die Gij als herders in uw kerk
hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen
in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn
heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben
gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank,
door Jezus, uw Zoon, 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:
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
allen:
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,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
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Agnus Dei: de Lourdes
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt,
maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden.
VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET TER COMMUNIE GAAN
IN ALLE RUST OP
Communie: Gebed om vrede
Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede.
Laat mij liefde brengen, waar haat is,
eendracht, waar verdeeldheid heerst,
geloof, waar twijfel is, hoop, waar wanhoop is,
licht, waar mensen in het duister gaan,
vreugde, waar men in droefheid gedompeld is.
Goddelijke bron, laat mij er meer op uit zijn
om te troosten, dan om getroost te worden,
om te begrijpen, dan om begrepen te worden,
om te beminnen, dan om bemind te worden.
Want als we geven ontvangen we,
als we vergeven krijgen we vergiffenis,
als we sterven worden we geboren tot eeuwig leven.
Gebed
Mededelingen
Zegen met Allerheiligste
Slotlied: GvL 565 Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, alleluja, alleluja.
Zingt voor het heilig hemels brood, dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood, alleluja, alleluja.
Zingt voor de liefde, die ons bindt, die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint, alleluja, alleluja.
Zingt voor het heil dat komen gaat, zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja.

