Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk – Leeuwarden
24 april 2022 – Beloken Pasen
2e Zondag van Pasen
Openingslied: GvL 411
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Messe Brève – Gounod
Gloria: Messe Brève
Gebed
Eerste lezing: Hand. 5,12-16
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:
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.
Tweede lezing: Apok. 1,9-11a.12-13.17-19
Alleluja:

Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, gelooft ge.
Zalig zij die niet zien en toch geloven.

Evangelie: Joh. 20,19-31
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Ev. Accl.: GvL 263
allen:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon
en heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Preek
Geloofsbelijdenis:

allen: En in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Héer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
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: Heer van het leven, maak alles nieuw.
Offerande: GvL 845 – Victimae paschali
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/Benedictus: Messe Brève
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Euch. Accl.: GvL 304
allen:
Als, wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Onze Vader: gezongen
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: Messe Brève
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:
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.
Leeft 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.
Gebed - Mededelingen - Zegen
Slotlied: GvL 602
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Mededelingen
di.

26-04 12.30

Huis van Stilte Mariakapel

Dom.kerk

Elke doordeweekse ochtend is het Titus Brandsma Huis geopend van
9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag na de mis van 10.15 tot 11.30 uur.
Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom.
Ook is het mogelijk de krant te lezen of een spelletje te doen. Kom
gerust eens langs en proef de sfeer!
Na de viering weer koffiedrinken in het Titus Brandsma Huis.

Digigitale 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.
Locatie Leeuwarden
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