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St.Dominicuskerk – St.Bonifatiuskerk
Leeuwarden
13 – 14 mrt. 2021 – 4e zondag Veertigdagentijd
Openingslied:
Weest blijde nu, in ’t midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.
Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,
stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.
Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Heer, ontferm U: Mis voor de Veertigdagentijd – H. Strategier
Gebed
Eerste lezing: 2 Kron. 36,14-16.19-23
Antwoordpsalm: Psalm 137
Refrein:
Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven
als ik aan u niet meer denk.
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Wij zaten aan Babylons stromen en weenden denkend aan Sion;
En aan de wilgen die daar staan hingen de citers. Refrein:
Onze ontvoerders vroegen gezangen, onze verdrukkers een vrolijk lied:
zingt ons van Sion! Zouden wij dan de Heer kunnen zingen
hier in dit vreemde land?
Refrein:
Als ik, Jeruzalem, u ooit vergeet, moge mijn hand verlammen;
Moge mijn tong in mijn mond blijven kleven
als ik aan u niet meer denk; Als ik Jeruzalem zou willen ruilen
voor wat plezier.
Refrein:
Tweede lezing: Ef. 2,4-10
Vers voor het evangelie:
Refrein:
Looft de Heer, gij alle volken; looft de Heer, alle gij volken.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad
dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven,
dat Hij zijn enig geboren Zoon, zijn enig geboren Zoon heeft gegeven.
Evangelie: Joh. 3,14-21
Ev. Accl.: Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte
aan onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en dóór wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
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om te oordelen levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk. Amen.
Voorbede: (gesproken)
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Offerande: Psalm 135
Antifoon: Godlof, want mild is de Heer, psalmzingt zijn naam,
zo weldadig.
1.
Looft de naam van de Heer, looft Hem, knechten des Heren,
gij die staat in zijn huis, in de voorhoven van onze God.
2.
Godlof, want mild is de Heer, psalmzingt zijn naam, zo weldadig.
Hij, de Heer, heeft zich Jakob verkoren, tot zijn eigendom Israël.
3.
Ik belijd het: groot is de Heer, onze Heer - alle goden te boven.
Wat de Heer behaagt geeft hij aanzijn: in de hemel en op de aarde,
in de zeeën, de diepte der wateren.
4.
Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest…
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
Heilig Mis van Strategier
Euch. Accl.: gesproken
allen:
Redder van de wereld, bevrijd ons,
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
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.
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Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Lam Gods Mis van Strategier
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.

Communie:
Antifoon: Wij trekken op naar Jeruzalem.
Daar zal aan de Mensenzoon alles vervuld worden
wat door de profeten geschreven is.
Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten;
in zijn voetstappen moet gij treden: - Hij heeft geen zonde gedaan,
in zijn mond is geen bedrog gevonden.
Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug.
Als men Hem leed aandeed, dreigde Hij niet.
Zijn zaak liet Hij over aan Hem die oordeelt naar recht.
Onze zonden heeft Hij zelf gedragen - in zijn lichaam op het kruis,
Opdat wij zouden afsterven aan de zonden
en gaan leven voor gerechtigheid,- Door Hem, van wie geschreven staat:
“Door zijn striemen zijt gij genezen”.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd - en in de eeuwen de eeuwen.
Amen.
Gebed - Mededelingen - 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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