Allerheiligen/Allerzielen-viering 1 november 2021

Thema: Ruimte voor Jou, ruimte voor jou

Sint Vitusparochie - St. Dominicuskerk Leeuwarden

Intochtslied GvL 590
De heiligen ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan 't einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in 't beter hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om't land van God te zoeken.
Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Komt, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Kruisteken en begroeting
Kyrie Missa in Simplicitate – Hans Leenders
Gloria: Missa in Simplicitate – Hans Leenders
Ten geleide Uit: the hill we climb - Amanda Gorman
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Als de dag komt dat we onszelf afvragen:
waar vinden we licht in deze eindeloze schaduw?
‘Het licht blijft altijd schijnen,
als je maar de moed hebt het te zien,
als je maar de moed hebt het te zijn’.
We zullen niet terugkeren naar wat was
maar gaan naar wat zal zijn.
En dus richten we onze blik niet op wat ons scheidt
maar op wat vóór ons ligt.
Als de dag komt dat we uit de schaduw treden,
vurig en onbevreesd.
De nieuwe dageraad gloort als we hem bevrijden.
Want er is altijd licht,
als we enkel de moed hebben het te zien,
als we enkel de moed hebben het te zijn.
Lied Pie Jesu – G. Fauré
Pie Jesu, Domine, dona eis requiem, sempiternam requim.
Genadige Heer Jezus, geef hun rust, eeuwige rust.
Tijdens het zingen worden de overlijdensregisters van de Sint Vitus Parochie
in processie ingehaald.
Openingsgebed
Uit de profeet Jesaja, 25, 6a. 7-9
Op die dag zal de Heer van de hemelse machten op deze berg een gastmaal
aanrichten voor alle volkeren. Op deze berg zal Hij de sluier verscheuren die
over de volkeren ligt, en de doek die alle naties bedekt. God de Heer zal voor
altijd de dood vernietigen; Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen, en de
schande van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want zo heeft de Heer
besloten. Op die dag zal men zeggen: Dat is onze God. Wij hoopten op Hem
en Hij heeft ons gered. Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden
gesteld: laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij ons heeft gebracht.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
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Antwoordpsalm: Psalm 24
Refrein:
Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,
Dat staat voor uw aanschijn, God van Jacob.
Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee. Refrein:
Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Refrein:
Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. Refrein:
1 Johannes 3, 1-3
Vrienden, Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden
kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en
ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij
kinderen van God en wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard; maar wij
weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Wie zulk een heil van God verwacht,
maakt zich rein zoals Christus rein is.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Alleluia Komt allen tot Mij die uitgeput en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Evangelielezing volgens Johannes (14,1-7)
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.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Laat jullie hart niet verontrust worden. Jullie
geloven in God, geloof ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor
velen. Was dit niet zo, dan zou Ik het jullie hebben gezegd, want Ik ga heen
om een plaats voor jullie te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats
voor jullie heb bereid, kom Ik terug om jullie op te nemen bij Mij, opdat ook
jullie zullen zijn waar Ik ben. Jullie weten waar Ik heenga en ook de weg
daarheen is jullie bekend.” Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar U
heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door
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Mij. Als jullie Mij zouden kennen, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Nu al
kennen jullie Hem en zien jullie Hem.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
Evangelie-acclamatie
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
tot wie zouden wij anders gaan?
Overweging
Lied
Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden naam voor naam
voor uw Aangezicht onze levenden, allen met wie wij zijn,
kinderen ons toevertrouwd, vrienden dichtbij en ver
allen die ons aanbevolen zijn
dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht.
Dienst van de gedachtenis
P. Alles is eindig maar de liefde blijft.
Zij roept ons oneindig naar Gods eeuwigheid.
Met deze gedachte willen we de namen van de overledenen noemen
en bidden wij dat God hen in grote liefde gedenkt.
De namen van de overledenen worden genoemd.
Wij ontsteken een kaars ter nagedachtenis aan de overledene.

Acclamatie: God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn.
(……na elke 8 namen)
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2020 Jan Vogelzang
Irma Feldhaus – Lampe
Annie Sinnema – Jorna
Frans Nota
Joop Koch
Titia van der Veen – van der Hoek
Bertha Boersma – Huitema
Gré Smeltekop – Pragt
Leny Nagelhout – Jongma
Siep Elzinga
2021 Diny Stoelinga – Vergnes
Annie Schuurman – Kamsma
Thecla Dijkstra – Bekema
Giuse Do van Dac
Marie Brouwer – Alves
Wilhelmina Teinsma – Thomassen
Cees Mooren
Cilia Jorna – van Balen
Liskje Osinga – Vrij
Hannie Molenaar – Bootsma
Durk Haringsma
Cobie Metz
Corrie Damsma – Roeken
Gerard Osinga
Jan Bosma
Ytsje Zeinstra
Age Roorda
Ria Alves – van der Veer
Fransien Alves – Beekman
Stien Hettinga
Roza Osinga
Cecilia Smits – Brouwer

P. Hier en nu gedenken wij al degenen die ons dierbaar zijn,
die wij in gelovig vertrouwen aan God moesten overlaten.
Heer, geef hen de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij rusten in vrede.
Amen.
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Voorbede
Acclamatie: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Offerandelied Angels ever bright and fair, G.F. Händel
Angels ever bright and fair, take, o take me to your care.
Speed to your own courts my flight, clad in robes of Virgin white.
Take me, Angels ever bright and fair, take, O take me to your care.
Engelen altijd blinkend en zuiver, neem, o neem mij onder uw hoede.
Ik haast me naar uw opwachting, gekleed in maagdelijk witte gewaden.
Engelen altijd blinkend en zuiver, neem, o neem mij onder uw hoede.
Gebed over de gaven
P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door
God, de almachtige Vader.
A. 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.
Prefatie (GvL 281)
P. De Heer zij met u.
A. En met u geest.
P. Verheft uw hart. (Allen gaan staan).
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij U, heilige Vader,
altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij
is uw eigen Woord waardoor Gij alles geschapen hebt. Hem hebt Gij tot ons
gezonden als Heiland en Verlosser. Hij is vlees geworden door de heilige
Geest en uit een Maagd geboren. Om uw wil te vervullen en U een heilig volk
te verwerven strekte Hij zijn handen uit, opdat Hij door zijn lijden aan de dood
een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou
doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen
roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zingen:
Sanctus... Missa in Simplicitate
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid.
Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer.
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Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met
deze woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en
gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en
de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw
aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten.
Zó delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken U dat wij door
de heilige Geest worden vergaderd, tot één enige kudde.
Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde
volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en alle
bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der
verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en
laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd
Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en alle heiligen in uw
koninkrijk , die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden
het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Jezus Christus,
uw Zoon.
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot
in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader,
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:
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.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Agnus Dei: Missa in Simplicitate
Uitnodiging tot de Communie
P. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot de Maaltijd van de Heer.
Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld.
A. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
Maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.
Communielied Vierge Marie – César 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.
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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.
Slotgebed
Mededelingen
Slotgedachte: Veldhuis en Kemper
Zelfs nu je zwijgt, hoor ik je nog
Zelfs nu je zweeft, voel ik je nog
Zelfs nu ik niets meer aan je vraag, antwoord je toch
Zelfs nu het lijkt alsof je niet meer naar mij kijkt, zie je me nog
Zelfs als ik huil troost je me nog
Zelfs nu je dood bent, ben je er nog
Zelfs nu ik niet meer hoop op jou, vind je me toch
Zelfs nu ik leef alsof ik hier niet achterbleef, mis ik je nog.
Ja, jij bent bij mij
alle seizoenen gaan gewoon voorbij
Jij, jij bent bij mij
hoe verder weg je bent hoe dichterbij
Jij bent bij mij
Zelfs als ik val, vang je me nog
Zelfs als ik ween, heel je me nog
Zelfs nu ik alles niet meer zie, help jij me toch
Zelfs nu ik leef alsof ik niet meer om je geef, mis ik je nog
Jij, jij bent bij mij
alle seizoenen gaan gewoon voorbij
Jij, jij bent bij mij
hoe verder weg je bent hoe dichterbij
Jij bent bij mij
Zending en zegen
Slotlied Psalm 126
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. (2x)
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein
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Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. Refrein

Aansluitend aan deze viering worden de urnen in het columbarium gezegend.
Wie hier bij wil zijn is van harte welkom.
U kunt het gedachteniskruisje vooraan in de kerk ophalen.
Vanwege de maatregelen rond corona kunnen we helaas geen koffie of thee
serveren.
Deze viering is mede voorbereid door de werkgroep
'Omzien naar elkaar'.
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