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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              18 april 2021 - 3e zondag van Pasen 
 

 

OPENINGSLIED: 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: 
 

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: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 

KYRIELITANIE: GvL 216 
Bidden wij tot de levende God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus-  
in kracht van de heilige Geest: 
Refrein: Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Over de stad van God op aarde,  
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing: Refrein: 
 

Over de wereld waarin wij leven,  
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en om toekomst: Refrein: 
 

Over allen die zoeken naar waarheid  
en het evangelie willen verstaan 
bidden wij om geduld en om aandacht: Refrein: 



2 

 

LOFZANG: GvL 563 
 

1.Zingt Jubilate voor de Heer,  
hemel en aarde, looft uw Vader, 
heiligen, eng’len, mens en dier, 
sterren en stenen, Jubilate! 
 

2.Zingt Jubilate dat is goed,  
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 

3.Zingt Jubilate voor de Zoon,  
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 

4.Zingt Jubilate voor de Geest,  
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 

 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Handelingen 3, 13-15,17-19   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 4 
Refrein: Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
 
Als ik U roep, geef mij antwoord. 
God, die mij recht verschaft. 
Gij, die mij redt uit de verdrukking,  
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! Refrein: 
 
Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:  
altijd verhoort Hij mij als ik tot Hem roep. Refrein: 
 
Zegt men: wie brengt ons geluk? 
Heer, laat uw licht over ons opgaan. 
Als ik mij neerleg slaap ik gerust, 
Gij maakt mij vrij van zorgen. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING: 1 Johannes 2, 1-5 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: GvL 246 
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,  
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
 
EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest.  
Lezing uit het heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas Lof zij u Christus.  Lucas 24,35-48   
Woord van de Heer – Wij danken God 
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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. 
 

OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 

LIED:  GvL 414 
Christus is opgestaan,  
leeg is het graf, Hij leeft voortaan. 
In dat bittere tweegevecht  
sloeg Hij de dood, wij zijn terecht-  
Hallelujah.Refrein: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
 
Leg ons de schriften uit. 
Toon ons toch aan dat Gij het zijt! 
Voer ons binnen het groot geheim  
dat Gij een lijdende mens moest zijn. 
Hallelujah. Refrein: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
 
Mijn Heer, mijn God zijt Gij. 
Daarom, Christus, gedenken wij  
uw verrijzenis uit de dood, 
hier in het breken van het brood. 
Hallelujah. Refrein: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
 
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. 
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UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: 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. 
 

COMMUNIEGEBED: gesproken 
Aan U zij alle eer en glorie. 
 

MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: 
 

1.De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood  
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

2.Zo valt een lange weg ons licht,  
de Schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren kind’ren komen thuis. 
 

3.De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer,  
en breekt het brood en schenkt de 
wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 
 

4.Wij keren naar Jeruzalem,  
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het daag’lijks brood,  
de Heer is onze reisgenoot. 
 

 


