Sint-Vitusparochie

St.Dominicuskerk
Leeuwarden
5 april 2021 – 2e Paasdag
Maandag onder het octaaf van Pasen
Openingslied:
Christus die verrezen is, doet ons samen komen;
’t maal van zijn gedachtenis - wordt hier blij hernomen.
Refrein:

Broeders, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen,
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht.

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen.
Rijzend uit zijn graf heeft Hij - Adams dood verslagen.

Refrein:

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven;
’t maal van zijn gedachtenis - Zal dat ons ook geven.

Refrein:

Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Mis I
Lux et origo lucis, summe Deus, eleison. Kyrie eleison.
O mundi Redemptor, salus et humana, Rex pie, Christe, eleison.
Christe Eleison.
Adonai, Domine Deus, iuste Iudex, eleison. Kyrie eleison.
Quem solum laus et honor decet, nunc et semper eleison. Kyrie eleison.
O Licht en Oorsprong van het licht, allerhoogste God, ontferm U over
ons. Heer ontferm U over ons.
O verlosser van de wereld, en heil van de mensheid, goede Koning,
Christus, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons.
Adonai, Heer God, rechtvaardige Rechter, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
U aan wie alleen alle lof en eer toekomt, nu en altijd, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.
Gloria: Mis I
Gebed
Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
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Sequenti: GvL 845
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex,
miserere. Amen. Alleluja.
Laat ons ’t lam van Pasen loven, het lam Gods met offers eren.
Ja het lam redt de schapen, Christus brengt door zijn onschuld ons arme
zondaren tot de Vader. Dood en leven, o wonder, moeten strijden te
zamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning.
Zeg het ons Maria, wat is ’t dat gij gezien hebt?
Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is.
engelen als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Mijn hoop, mijn Christus in leven! Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.
Alleluia:
Christus resurgens ex mortuis jam non moritur.
Mors illi ultra non dominabitur. Alleluia
Alleluia, Christus, verrezen uit de doden, zal niet meer sterven.
De dood heeft geen macht meer over hem. Alleluia.
Evangelie: Mt. 28,8-15
Ev. Accl.: Halleluja.
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Preek
Voorbede: gesproken
Allen:
Heer van het leven, maak alles nieuw.

Offerande: GvL 405: 1, 2, 5, 10 en 11
Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia!
Looft God den Heer, - ’t is welgedaan, zijn Woord is door de dood
gegaan, het Licht is waarlijk opgestaan, alleluia!
Refrein:
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De steen die op de wereld lag, het zwaar gebod dat aanstoot gaf
is weggewenteld van het graf, alleluia!
Refrein:
De boom des levens staat geplant, het water stroomt ter rechterkant
want Jezus kreeg de overhand, alleluia!
Refrein:
Nu troont Gij in uw heerlijkheid, het loon draagt Gij reeds voor U uit,
uw Brood en Wijn versnelt de tijd, alleluia!
Refrein:
O Heer, die eeuwig koning zijt en die een woning ons bereidt,
zend ons uw vuur en vrolijkheid, alleluia!
Refrein:

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
Sanctus: Mis I
Euch. Accl.: gesproken
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
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.
Agnus Dei: Mis I
Zalig zij…
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.
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Communie: Lied van het licht
Refrein:

Kom, en neem het nieuwe licht, geef het door.
Uit de bron van Christus’ licht stroomt het voort.

En verheerlijkt de Heer, verrezen:
Hij heeft de wereld genezen

Refrein:

Laat zijn zon in ons donker dalen,
de nieuwe morgen het heelal doorstralen.

Refrein:

Laat ons dankend zijn dag begroeten
in elke mens die wij vandaag ontmoeten.

Refrein:

Iedereen moet het zien en horen:
in Christus’ dood wordt alles nieuw geboren. Refrein:
Elk geslacht moet het zien en zingen:
de nieuwe hoop die wij in Hem ontvingen.

Refrein:

Want de Heer zal zijn volk bevrijden,
Hij tilt de wereld uit de greep der tijden.

Refrein:

Want Hij leeft! – Hij is zelf het Leven,
dat tijd en ruimte overstijgt, het Licht ons gegeven. Refrein:
Gebed - Mededelingen - 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.

Morgen: dinsdag 5 april is er geen viering in Wergea.
Woensdag 6 april is er geen viering in de Dominicuskerk.
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