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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
  St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              8 en 9 mei 2021 - 6e zondag van Pasen 
 

 
 

OPENINGSLIED: 
Kondig het aan: de Heer is verrezen,  
zeg aan de wereld dat Jezus leeft. 
Dit is de weg die Hij heeft gewezen;  
dit is de waarheid die Hij geeft; 
dit is het leven voor alle eeuwen! 
Alleluja! Christus leeft. 
 
Zing nu een lied van vreugde en vrede,  
zing nu een lied van barmhartigheid. 
Alle verdriet en pijn zijn geleden,  
al wie verdrukt is wordt bevrijd. 
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 
Alleluja! Christus leeft. 
 
Leef in uw hart met volle vertrouwen,  
hoop op een toekomst voor iedereen, 
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, 
vriendschap en goedheid om u heen. 
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 
Alleluja! Christus leeft. 
 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Corona-mis Wouter van Belle 
 
LOFZANG: GvL 383 
Refrein: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
 
U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. Refrein: 
 
Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt 
één en volstrekt in allen en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdes volharding. Refrein: 
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Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen, 
lichtende levende God. 
 
Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af: 
Licht dat niet dooft, liefde die blijft. Refrein: 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Handelingen 10,25-26,34-35,44-48  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 98 
Refrein: 
Zijn weldaden deed God ons kennen,  
de volkeren zijn gerechtigheid. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang  
omdat Hij wonderen deed. 
Zijn hand deed zich krachtig gelden,  
de macht van zijn heilige arm. Refrein: 
 
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,  
de volkeren zijn gerechtigheid. 
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw  
ten gunste van Israëls huis. Refrein: 
 
Geheel de aarde aanschouwde  
wat onze God voor ons deed. 
Verheerlijkt de Heer, alle landen,  
weest blij, verheugt u en zingt. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING:  1 Johannes 4, 7-10 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: GvL 241 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
en Wij zullen tot hem komen. 
 
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 15,1-8  
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 263 
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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, geef ons vrede en vreugde. 
 
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
LIED:  Vierge Marie – C. Franck 
Vierge Marie, mon coeur s’ouvr’ a toi 
Je t’en supplie, écoute ma voix. 
Et si j’oublie les mots d’autrefois, 
Vierge Marie, pardonne moi. 
 
Toi qui toujours dans mon enfance 
Toi qui toujours m’as protégé, 
Sur ma douleur, sur ma souffrance 
Ma bon amie basse les yeux. 
Je mets en toi mon espérance,  
Ne m’abandonne pas, Reine des cieux. 
 
Vierge Marie, aie pitié de moi 
Vierge Marie, réponds à ma voix. 
 
(Maagd Maria, mijn hart opent zich voor U 
Ik smeek U, luister naar mijn stem. 
En als ik de woorden uit het verleden vergeet 
Maagd Maria, vergeef me. 
 
U, die er altijd was in mijn jeugd 
U, die me altijd beschermde 
Op mijn pijn, op mijn lijden 
sloeg u als goede vriendin Uw ogen neer. 
Ik hoop op U, verlaat me niet Koningin van de hemel. 
 
Maagd Maria, spaar mij. 
Maagd Maria, beantwoord mijn stem). 
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VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
ONZE VADER: gesproken 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Ave Maria – C. Franck 
 
COMMUNIEGEBED: gesproken 
Aan U zij alle eer en glorie. 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  
Wij groeten u, o Koningin, o Maria:  
u Moeder vol van teed’re min, o Maria: 
 
Refrein: 
Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
salve, salve, salve, Regina. 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:  
en troost in alle bitterheid, o Maria: Refrein: 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:  
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein: 
 
Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria:  
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: Refrein: 


