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Openingslied: (mel. O Hoofd vol bloed en wonden)
De Heer zal ons bevrijden, - Hij neemt ons leven aan,
voor nu en alle tijden, - dat wij in vrede gaan.
Hij zegt: Ik zal verhoren - wie roept en Mij verwacht,
zijn naam gaat niet verloren - in’t holle van de nacht!
Door vasten en versterving, - door water en woestijn,
geleidt ons zijn ontferming - en voert ons aan het eind
de gouden straten binnen - en door de gouden poort,
zo laat ons Gode dienen - en vragen naar zijn Woord!
Heer boven alle machten, - gij hebt u steeds ontfermd –
wees thans ook weer indachtig - uw schepping onbeschermd.
De wereld gaat te gronde, - gedenk uw mens, o God!
En red ons van de zonden - en red ons van de dood.
Mijn ogen zijn gevestigd - op God of die mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig, - heb ik op hem gezet.
Kan ik de nacht verduren - waarin gij verre zijt?
Gij zult mijn gangen sturen - in ’t duister van de tijd.

Kruisteken - begroeting
De eerste communicanten stellen zich voor!
Schuldbelijdenis
Allen:
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen,
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge…
Kyrie: Missa Catharina – Wouter van Belle
Gebed
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Eerste lezing: Jesaja 43,16-21
Antwoordpsalm: Psalm 126
Refrein:
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo verheugd.
De Heer bracht Sions ballingen terug; het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden en juichte elke tong.
Refrein:
Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed; daarom zijn wij zo blij. Refrein:
Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.

Refrein:

Vol zorgen gaan zij uit, met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.

Refrein:

Tweede lezing: Filippenzen 3,8-14
Vers voor het evangelie:
Refrein:
Looft de Heer, looft de Heer, alle gij volken looft de Heer.
Niet de dood van de zondaar wil Ik, zegt de Heer,
maar zijn bekering en zijn leven.
Evangelie: Joh. 8,1-11
Ev. accl.: GvL 264
allen: Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Preek
Geloofsbelijdenis:

allen: En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
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koor: geboren uit de maagd María,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
allen: die nedergedaald is ter hélle,
de derde dag verrezen uit de dóden,
die opgestegen is ten hemel,
koor: zit aan de rechterhand van Gód,
de almachtige Váder,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
allen: Ik geloof in de heilige Géést;
de heilige katholieke kérk,
de gemeenschap van de heiligen;
koor: de vergeving van de zónden; de verrijzenis van het líchaam;
allen: en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede:
allen:
Eeuwige, erbarm U over ons.
Gavenprocessie
Offerande: Be still, my soul – Jean Sibelius (1865 – 1957)
Wees stil, mijn ziel: de Heer staat u terzijde
Draag met geduld uw kruis van smart of pijn.
Laat zorg en orde door uw God voorzien.
Hij zal bij iedere verandering trouw blijven.
Wees stil, mijn ziel: Uw beste, uw hemelse Vriend
Leidt langs doornige paden naar een vreugdevol
einde.
Wees stil, mijn ziel: Uw God neemt op zich
Om de toekomst te geleiden zoals in het verleden.
Laat niets uw hoop, uw vertrouwen doen wankelen;
Al wat nu mysterieus is zal uiteindelijk duidelijk zijn.
Wees stil, mijn ziel: Golven en wind hebben nog weet
Van Zijn stem die hen beteugelde toen hij hier verbleef.

Locatie Leeuwarden

Wees stil, mijn ziel: het uur zet tot spoed aan
Wanneer wij eeuwig toeven bij de Heer,
Wanneer teleurstelling, kommer en vrees voorbij zijn,
Leed vergeten is, en de pure, vreugdevolle liefde hersteld is.
Wees stil, mijn ziel: als verandering en tranen voorbij zijn
Dan, veilig en gezegend, ontmoeten wij elkaar eindelijk.
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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
Sanctus: Missa Catharina – Wouter van Belle
Euch. Accl.: GvL 302
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: gezongen
Laten wij…
allen:
Onze Vader, …
Verlos ons, Heer,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Agnus Dei: Missa Catharina – Wouter van Belle
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: Confirma me, Deus – Wouter van Belle
Sterk mij door de genade van de Heilige Geest.
Geef dat ik naar de inwendige mens krachtig gesterkt mag worden
en dat ik mijn hart leeg mag maken van alle onnutte zorg en angst.
Want er is niets bestendig onder de zon:
alles is daar ijdelheid en pijniging van de geest.
O wat is zij wijs die het zo beziet!
Geef mij, Heer, de hemelse wijsheid:
dan zal ik leren U boven alles te zoeken en te vinden,
U boven alles lief te hebben,
en al het andere te begrijpen zoals het werkelijk is,
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volgens de beschikking van uw wijsheid.
Want het is een blijk van grote wijsheid
als men zich niet door iedere wind van woorden
laat bewegen en het oor niet leent aan het gevaarlijk gevlei van de
Sirene.
Uit Navolging van Christus – Thomas a Kempis.(15e eeuw)
Gebed
Mededelingen
Zegen, speciaal over de eerste communicanten
Slotlied:
Wees voor mij een beschuttende rots,
vaste bodem onder mijn voeten,
sterke wal waar de vijand zal moeten
zwichten, o wees voor mij
een beschuttende rots!
Ga vooraan, ga met mij barrevoets,
veertig jaar in hete woestijnen,
waar ik hongeren moet en verkwijnen
dorstend, o wees voor mij
een verkwikkende rots!
Wees de rots die behoudt en die laaft,
onaantastbaar, mild en meegaande,
wees de gids die een doortocht mij baande,
toekomst, o wees voor mij
levengevend mijn rots.
Wees de rots van ’t Aloude Verbond,
vaste grond, bewegelijk leven –
die mij rust en vertroosting kan geven,
Christus, o wees voor mij
Geest en lafenis: God!
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Agenda
ma.
ma.
di.
wo.
wo.
wo.
vr.

04-04
04-04
05-04
06-04
06-04
06-04
08-04

9.00
19.30
20.00
14.00
19.30
20.00
16.00

Kerkschoonmaak Dominicuskerk
Bibliodramagroep o.l.v. pastor Germa Kamsma
Evangelie van Lucas o.l.v. Peter Vermaat
Bijeenkomst Synodaal proces (voor vrouwen)
Bijeenkomst Synodaal proces (gemengd)
Tweede ouderavond, eerste communie
Voorbereiding eerste communie

Dom.kerk
T.Br.Huis
T.Br.Huis
T.Br.Huis
T.Br.Huis
Par.H.Dom
Par.H.Dom

Zaterdag 9 april om 16.00 uur palmpaasstokken versieren bij de
Dominicuskerk. Daarna soep en broodjes en de kinderen lopen mee met
de palmpaasstokken in de processie van de viering van 19.00 uur.
Graag opgeven bij het kerkelijk bureau i.v.m. de inkoop.
Vastenactie
In de lezing van vandaag van de profeet Jesaja wordt gesproken over
‘een weg door de steppe en rivieren die stromen in de woestijn’. Om iets
nieuws te zien moeten we op weg gaan, nieuwe wegen durven gaan.
Pelgrims zijn en ‘heilige plaatsen’ ontdekken. Of iets anders durven doen
dan we altijd gewend waren te doen. Aan zulke gedachten hebben de
Syrische vluchtelingen geen boodschap. Zij willen een eigen plekje in de
Bekaa-vallei waar ze veilig kunnen wonen.
Wilt u dit project steunen dan kan dit door een gift via de collecte
of rechtstreeks aan NL21 INGB 000 0058 50 tnv Vastenactie, Den Haag
Meepraten over de toekomst van de Kerk via synodaal proces!
Middagbijeenkomsten van 6 april (voor vrouwen) 14.00 tot 16.00 uur.
Avondbijeenkomsten (gemengd): 19.30 – 21.30 uur.
De gesprekken van 6 april worden gehouden in de Franciscuszaal in het
Titus Brandsma Huis. Zowel de middag als de avond! Thema 6 april:
hoe viert een synodale kerk?
Opgeven is wel noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen, via:
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

7

