Geloven zonder zien

Eucharistieviering bij de toediening van het Heilig Vormsel op
23 april 2022 in de Dominicuskerk te Leeuwarden

Openingslied:
Het licht verdrijft de duisternis, alleluia,
Omdat de Heer verrezen is, alleluia.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia,
En Hij verlicht al wie Hem hoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
De waarheid leeft en sterft niet meer, alleluia.
Voorgoed verrezen is de Heer, alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia.
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.
Alleluia, allelluia, alleluia.
O Heer met Pasen opgestaan, alleluia.
Leer ons de weg, door U gegaan, alleluia,
En toon ons in het eeuwig Licht, alleluia,
De luister van uw Aangezicht! Alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia.
Kruisteken en begroeting
Inleiding door de jongeren
Kyrielitanie
B:
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot
God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
B:

A:
B:

A:
B:

A:
B:
A:

Heer, die in deze wereld zijt gekomen
om de liefde van de Vader te openbaren
en ons het leven te brengen, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonden
om ons tot God te brengen,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, die uw Geest uitstort over alle mensen
en heel de schepping weer nieuw maakt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.
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Gloria: Lourdes
Refrein: Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis,
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Die, Filius Patris. Refrein:
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen. Refrein:
Openingsgebed
Eerste Lezing: Handelingen 5, 12-16
Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen
onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de
Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bij hen te
voegen, hoezeer het volk hen ook prees.
Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer; grote groepen
mannen, zowel als vrouwen.
Men bracht zelfs de zieken op straat en legde ze neer op bedden en
draagbaren in de hoop dat, als Petrus voorbijging, tenminste zijn
schaduw op een van hen zou vallen.
Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe. Zij
brachten zieken mee en mensen die van onreine geesten te lijden
hadden en allen werden genezen.
Woord van de Heer, Allen: Wij danken God
Antwoordpsalm: Psalm 118
Refrein: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen.
Stammen van Israël, dankt de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen. Refrein:
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De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer. Refrein:
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.
Alleluja:
Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven.
Evangelie:
De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
A. Lof zij U, Christus. (Johannes 20, 19-31)
In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de
verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede voor u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn
zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede voor jullie. Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik jullie.”
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest.
Aan wie jullie de zonden vergeven, zijn ze vergeven, en aan wie jullie ze
niet vergeven, zijn ze niet vergeven.”
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij
hen, toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien.” Maar
hij antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in
zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was
Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen,
ging in hun midden staan en zei: “Vrede voor jullie.”
Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met je vinger en bekijk mijn
handen. Steek je hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer
ongelovig, maar gelovig.”
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!”
Toen zei Jezus tot hem: “Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig die
niet gezien en toch geloofd hebben.”
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Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn
leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend,
maar deze hier zijn opgetekend, opdat je mag geloven, dat Jezus de
Christus is, de Zoon van God, en opdat je door te geloven leven mag
bezitten in zijn Naam.
Woord van de Heer
Allen: Wij danken God
Acclamatie: Alleluia – Colin Mawby
Preek
Het Vormsel
Uitnodiging aan de vormelingen door de Bisschop
B:

Ik vraag nu aan al degenen, die gevormd willen worden hier
voor mij te komen staan, om daarmee te kennen te geven dat
zij het sacrament van het heilig Vormsel willen ontvangen.

Afzwering van het kwaad (allen gaan staan)
B:
Zullen jullie je verzetten tegen al het kwaad, het werk van de
duivel en zijn verleiding?
V:

Ik zal me ertegen verzetten.

B:

Geloven jullie in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?

V:

Ik geloof.

B:

Geloven jullie in Jezus Christus,
zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?

V:

Ik geloof.

B:

Geloven jullie in de heilige Geest, die Heer is
en het leven geeft,
die vandaag, door het sacrament van het vormsel,
aan ieder van u geschonken wordt
zoals eens aan de apostelen op het Pinksterfeest?

V:

Ik geloof.
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B:

Geloven jullie in de heilige katholieke kerk
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?

V:

Ik geloof.

B:

Dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk,
dat wij met overtuiging belijden
in Jezus Christus onze Heer.

A:
Amen.
(De vormelingen buigen het hoofd, de overige aanwezigen worden
uitgenodigd daarbij te knielen).
B:

Laten wij bidden, dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort
over hen, die door het Doopsel tot het ware leven zijn herboren en
zijn kinderen zijn geworden.
Moge deze Geest hen bevestigen door zijn rijke gaven en hen
zalven tot gelijkvormigheid met Jezus Christus, de Zoon van God.

Handoplegging:
B:

Allen:

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt
deze jongens en meisjes herboren doen worden uit het water
en de Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonden.
Wij bidden U: Zend over hen de Heilige Geest de Trooster.
Schenk hen de geest van wijsheid en verstand.
De geest van inzicht en sterkte.
De geest van kennis en ontzag en liefde voor uw Naam. Door
Christus onze Heer.
Amen.

Vormen: (De vormelingen komen één voor één naar de Bisschop en
worden op het voorhoofd gezalfd met een kruis, een
bezegeling, een bestempeling. Terwijl de Bisschop de
vormeling bij naam noemt, zegt hij: “Ontvang het zegel van
de Heilige Geest, de gave Gods”)
Lied na het vormen:
Jesus Christ, you are my life – Marco Frisina b. 1954
Refrein:
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.
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Weg en waarheid, leven bent U
samen gaan wij de weg naar U.
Wij bewegen, leven in U,
wij zijn in U voor eeuwig. Refrein:
In uw eenheid neemt U ons op,
U maakt ons één in liefde.
Vol blijdschap staan wij voor U,
zingen U toe vol vreugde! Refrein:
Vol van vreugde gaan wij de weg,
brengen uw Boodschap overal.
Wij, getuigen, kind’ren van God,
dragen U door de wereld. Refrein:
Voorbeden:
Hoor ons Heer, luister naar ons.
Hoor ons Heer, luister naar ons.
Collecte
Offerandelied:
Anima Christi: Muziek: M. Frisina b. 1954
Refrein:
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi,
inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van
Christus, zuiver mij. Water uit de zijde van Christus, was mij.
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera
absconde, absconde me. Refrein:
Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. Laat mij
schuilen in uw wonden.
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me, voca me. Refrein:
Laat mij nooit van u gescheiden worden. Verdedig mij tegen de boze. In
het uur van mijn dood, roep mij tot U.
Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te, per infinita
saecula saeculorum. Amen. Refrein:
En roep mij om bij U te komen, om U, met uw heiligen te loven, tot in de
oneindige eeuwigheid. Amen.
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Offerandegebed
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.
De Grote lofprijzing (staande)
De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen,
maar vooral op deze dag die Gij gemaakt hebt bezingen wij U. Want ons
paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons geworden is,
het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij
gestorven, voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is
opgestaan ten leven en alles heeft Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het
paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde:
Sanctus: LourdesRefrein:
Sanctus, sanctus, sanctus
Domine Deus Sabaoth!
Sanctus, sanctus, sanctus!
Hosanna in excelsis!
Pleni sunt caeli et terra gloria tua!
Refrein:
Benedictus qui venit in nomine Domini!
Refrein:
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.
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Zoals eens op de weg naar Emmaüs 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.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
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 uw eigen Zoon die zijn
leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de
weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zijt.
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 alle bisschoppen en paus
Franciscus.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in 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.
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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
heiligen 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. Amen.
Onze Vader:
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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 …..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Vredesgebed en vredewens.
Heer Jezus Christus, U 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. U
die leeft in eeuwigheid.
A. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met Uw Geest.
Geef elkaar een teken van vrede.
Lam Gods: Lourdes
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
K.: Miserere nobis, miserere nobis.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
K.: Miserere nobis, miserere nobis.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld
K.: Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
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Uitnodiging tot de communie:
Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek
slechts één woord en ik zal gezond worden.
Communielied: Bread of the world – Alan Bullard (b. 1947)
Bread of the world, in mercy broken,
Wine of the soul, in mercy shed,
By whom the words of life were spoken,
And in whose death our sins are dead.
Look on the heart by sorrow broken,
Look on the tears by sinners shed;
And be your feast to us the token
That by your grace our souls are fed.
Slotgebed
Dankwoord
Zegen en Zending.
De Heer zij met u. En met uw geest.
De naam des Heren zij gezegend. Van nu af tot in eeuwigheid.
Onze hulp is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.
Slotlied:
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet.
Refrein: Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen, wat een ander moed inspreekt. Refrein:
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden, wat een ander beter kan. Refrein:
Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is. Refrein:
Oren heb je om te horen, naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven, in zijn God die liefde is. Refrein;
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De volgende jongeren ontvingen het Heilig Vormsel:

Sharona Plantijn, Emma Touma, C.J. Martina, Marlies Hoeksma,
Marit de Vries, Janine de Vries, Nina van der Heijden, Abby
Baranyizigiye, Kristi van Wieren, Karli van Wieren, Lesli van Wieren,
Luka Antolovic, Iona Ndikuriyo, Dan Ndikumana, Dima Aughsteen, Flora
Schädlich, Koni Schädlich, Gabi Schädlich

Mededelingen
di. 26-04
12.30

Huis van Stilte Mariakapel

Digitale collecte
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een
betaald verzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1,
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast.
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code:
• De camera van uw IPhone
• de camera van uw Android toestel. Werkt dat
niet meteen, installeer dan een gratis QR
scanner aap (bijv. de app QR Code reader)
• de bank App: log in en klik op Scan QR
Wij danken u alvast voor uw giften.
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Dom.kerk

Locatie Leeuwarden

