Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
4 april 2021 – Eerste Paasdag

OPENINGSLIED:
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
Omdat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia,
En Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia.
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia.
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.
Alleluia, allelluia, alleluia.
O Heer met Pasen opgestaan, alleluia.
Leer ons de weg, door U gegaan, alleluia,
En toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,
De luister van uw Aangezicht! Alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia.
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIE: Missa Exsurge, Domine - H. Funnekotter
GLORIA: Missa Exsurge, Domine - H. Funnekotter
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Handelingen 10, 34a,37-43
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 118 muziek Fr. Bullens
Refrein: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dankt de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen.
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Refrein:
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.
Refrein:
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
TWEEDE LEZING
Kolossenzen 3,1-4
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA :
Christus, ons Paaslam is geslacht,
laat ons Hem vieren met vreugde.
Alleluia.
EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest.
Lezing uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes Lof zij u Christus.
… Johannes 20,1-9……
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 263
Alleluia, alleluia, alleluia.
U komt lof toe, U onze zang,
U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest,
In alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluia.
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken
VOORBEDE: gesproken
Heer van het leven, maak alles nieuw.
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
LIED: Lied: Christians, shout – J.S. Bach/ Alan Bullard
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Christians, shout for joy and gladness,
Cast away all fear and sadness:
Jesus, Prince of love and might,
Endless life has brought to light,
He has broken death’s dark prison
And from out the grave has risen.
Alleluia.
Hell’s dark powers flee before him;
Christians, hasten to adore him.
Satan cannot harm you now:
Sin’s dominion is laid low,
Therefore in full throated chorus
Raise this song of praise before us:
Alleluia.
Nature now, her youth renewing,
Flowers in his path is strewing,
While the birds on every tree
To sing his praise make melody.
Field and forest, sky and ocean
Swell the strain of glad devotion,
Alleluia.
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
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COMMUNIE
COMMUNIELIED: Now the green blade rises – Alan Bullard (b. 1947)
Now the green blade rises from the buried grain,
Wheat that in the dark earth many days has lain;
Love lives again, that with the dead has been:
Love is come again, like wheat that springs up green.
In the grave they laid him,
Love whom we had slain,
Thinking that he never would awake again,
Laid in the earth like grain that sleeps unseen:
Love is come again, like wheat that springs up green.
Forth he came at Easter, like the risen grain,
He that for the three days in the grave had lain;
Quick from the dead our risen Lord is seen:
Love is come again, like wheat that springs up green.
When our hearts are wintry, grieving, or inpain,
Then your touch can call us back to life again;
Fields of our hearts that dead and bare have been:
Love is come again, like wheat that springs up green!
COMMUNIEGEBED: De Heer is waarlijk opgestaan
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 406
Alleluia, wij heffen ’t aan:
de Heer is waarlijk opgestaan.
En waar ik ben of waar ik ga,
mijn ziele zingt: Alleluia!
Dit is de grote blijde dag,
die David in zijn geest voorzag.
Zingt nu met vreugd’ zo zing ik na,
het blijde lied: alleluia!
Lof zij het Lam, dat door zijn bloed
voor onze zonden heeft geboet.
Zijn bitt’re dood schonk ons gena’,
zo zingen wij: alleluia.
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