Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
13 november 2021 - Voorganger: pastoor B. van der Wal
Franciscus Themakoor en Combo
o.l.v. Johan Siemensma
Openingslied: Zomaar een dak
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, sprekend voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Kruisteken – woord van welkom
Inleiding:
God, die ons zoekt,
God, die ons roept,
God, die niet langs ons heen kijkt,
maar ons ziet,
en herkent wie we kunnen zijn.
In de naam van die God,
zijn wij hier samen,
om te zoeken,
om te roepen,
om te zien
om thuis te komen bij Hem.
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Schuldbelijdenis:
Wij, zoals eertijds de volgelingen van Jezus van Nazaret, zien Jezus als
de verwachte Messias, als man van God. Daarom willen we ons eerst
voorbereiden om Hem waardig te ontvangen.
Er zijn mensen met wie we het moeilijk hebben, die we niet zo graag
zien. Ook zij zijn onze naaste.
Acclamatie: God zie in ontferming naar ons om (2x)
Het gebeurt dat we mensen in een verkeerd daglicht stellen omdat we
niet zien, niet ten volle begrijpen wat ze doen, wat ze bedoelen. Accl.
Er zijn wellicht momenten dat we het niet meer zien zitten, dat we er
geen gat meer in zien, dat duisternis overheerst. We hopen dan uitkomst
en toekomst te hervinden. Accl.
Moge de Barmhartige God onze ogen openen om te zien waar het op
aankomt. Ons vergeving schenken van zonde en schuld en ons
deelachtig maken aan het licht van eeuwig leven.
Amen.
Gloria:

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Openingsgebed
Eerste lezing: Daniël 12, 1-3
L: Woord van de Heer – A: Wij danken God
Tussenzang: Want God zijt Gij
Want God zijt Gij, maar wie zijn wij?
Onzeker en bang van eindigheid,
verwonderd, waarom wij hier leven.
Gij spaart, bewaart ons want God zijt Gij. (2x)
Vóór elke vraag hebt Gij geantwoord
met tekens die wij nog niet zien.
Zoveel waarheid, wijsheid geeft Gij te weten
Gij raakt, bewaakt ons want God zijt Gij. (2x)
Vóórdat wij vallen houdt Gij ons vast,
zijn wij verdwaald bij U te gast.
Wij vinden ons bij U verloren.
Gij geeft, beleeft ons want God zijt Gij. (2x)
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Evangelie: Marcus 13, 24-32
L: Woord van de Heer – A: Wij danken God
Acclamatie:

Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven.
Ga, en ik zal met je zijn.

Preek
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbeden:
God, de bron van wijsheid en redding,
die van ieder van ons houdt, tot Hem bidden wij met vertrouwen.
Voor alle mensen die bij schokkende ervaringen
blijven geloven in Gods belofte. Laat ons zingend bidden.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt,
ons bidden woordeloos verstaat als Jij ons niet hoort, wie dan wel?
Voor alle mensen die voortdurend in angst leven
voor wat de toekomst brengen zal. Laat ons zingend bidden. Accl.
Voor onszelf dat wij in moeilijke tijden
kracht hopen te putten uit het evangelie. Laat ons zingend bidden. Accl.
Intenties
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God, van liefde en trouw, wees ons reddend nabij op moeilijke
momenten in ons leven, en schenk ons de wijsheid van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer.
Collecte en klaarmaken van de tafel
Offerandelied: God
Als jij, God, zo onkenbaar bent
hoe kunnen mensen je dan vinden?
Je wordt haast overal herkend.
Je bent bij groot en klein beroemd.
Je naam wordt zachtjes uitgesproken
of hard en grof als vloek genoemd.
Ik weet niet wat ik met je moet,
ik hou je vast en laat je vallen.
Je doet geen kwaad, je doet geen goed.
Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee,
vind niet wat andere mensen vinden.
Ik heb gewoon geen flauw idee.
Waarom dan blijf ik in de ban
van jou, kan ik je niet vergeten
als ik je niet meer volgen kan?
Jij bent mij onbereikbaar maar
ik blijf je schaduw tegenkomen
en zo ontmoeten wij elkaar.
Ik zeg niet, God, dat ik je mis:
jij bent niet meer dan mijn vermoeden
dat dit bestaan niet zinloos is.
Oproep tot gebed
V: 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.
Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed XII
V.
Allen:
V.
Allen:

De Heer zij met U.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V.
Allen:

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Wij danken U, God, onze Vader, voor het geschenk van het leven.
Nooit laat Gij ons alleen, wij staan U dag en nacht voor ogen.
Eertijds hebt Gij Israël, uw volk, door de onmetelijke woestijn geleid.
Vandaag zijt Gij uw kerk nabij en schenkt Gij haar uw heilige Geest.
Uw Zoon maakt wegen voor ons open
en uit dit aardse leven mogen wij uw land
van eindeloze vreugde binnengaan.
Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen
een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge,
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge,
Hosanna, hosanna.
Gezegend Hij die komt,
gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge,
Hosanna in den hoge, Hosanna in den hoge,
Hosanna, hosanna, hosanna.
V. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker.
Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze
wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven + van zijn lichaam
en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd
brood en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn, en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
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.
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Breken en delen
Breken en delen, geven en nemen
doorheen alle grenzen van angst en nood;
is blijvend herdenken:
Hem die ons voorging tot in de dood.
V. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en
de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw
heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle
zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.
God van eindeloos erbarmen, vervul ons met uw Geest van liefde,
de Geest die Jezus, uw beminde Zoon, bezielde.
Maak ons sterk door de deelname aan dit heilig maal; dat wij vertrouwvol en
met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en
aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de
diakens en de priesters, met onze bisschop Cornelis en paus Franciscus.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N.
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw
heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en
martelaren, (met de heilige N.N.) en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
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.

Allen:

Amen.

Onze Vader gezongen
Voorganger:
Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Allen:
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.
V. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen,
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dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige
vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Allen: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid.
Vredeswens en -acclamatie:
V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd:
'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u', let niet op onze zonden,
maar op het geloof van Uw Kerk; vervul Uw belofte:
geef vrede in Uw Naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid
Allen:
Amen.
V.
Allen:

De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.

V.

Wenst elkaar – op afstand - de vrede.

Dona nobis pacem, pacem.
Dona nobis pacem. Dona
nobis pacem. Dona nobis pacem.
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Communie en communielied: Brood op tafel
1.Brood op tafel
2.Beker met wijn
een hand gevuld
een vreugdedrank
met wat in het leven
voor arm en klein
geen uitstel duld
voor zwart en blank
eten en drinken
broederschap drinken
iedere dag
met iedereen
gewoon wat een mens
want wie houdt het uit
niet ontbreken mag.
moederziel alleen.
3.Woorden horen
een man die sprak
en zich in het leven
tot voedsel brak
kom om te eten
drink van de wijn
laat dit een bewijs van mijn liefde zijn.
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Gebed na de communie
Mededelingen
Wegzending en zegen
Slotlied: Wonen overal
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
mensen, veel geluk.
Wonen overal even thuis,
handel en wandel en huis na huis.
Loven en bieden op waarheid en waan,
wagen en winnen en verder gaan,
mensen, veel geluk.
Wonen overal bijna thuis,
aarde, mijn hemel, mijn vadershuis.
Stijgende sterren, de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan,
mensen, veel geluk.

Agenda
di.

16-11

10.00

Paulus bijbelcursus o.lv. Chris Hoogland,
parochiehuis

Dom.Kerk

Actie: Inrichting Franciscuszaal:
Heeft u materiaal voor kerstkaarten over of wilt kerstkaarten maken. Graag
even een berichtje pastor Germa Kamsma-Kunst (06-12804205). De kaarten
worden in december verkocht.
In de muziek-theatervoorstelling
Bonhoeffer wie ben ik? Kees van der Zwaard
hem op zijn zoektocht.
25 november, 20.00 uur, Doopsgezinde kerk,
Wirdumerdijk 18, Leeuwarden, Toegang:€ 10,Opgave: koster@dgleeuwarden.org

Locatie Leeuwarden
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