Sint-Vitusparochie
St.-Dominicuskerk
Leeuwarden 18 juni 2022
Sacramentsdag met Lof

Openingslied: (melodie Ik wil mij gaan vertroosten)
De eerste uit de doden - die sterft en eeuwig leeft,
die met een handvol broden - zijn volk verzadigd heeft,
die is het brood dat heden, - voor ons gebroken wordt,
die is: de vrucht vertreden, - het kostbaar bloed gestort.
De eerste uit de doden, - die water maakt tot wijn,
is onder zijn genoden - een levende fontein,
zoals er staat geschreven: - springende wijd en zijd,
tot in het eeuwig leven, - een zee van zaligheid.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Missa in honorem St. Nicolai – L. Rombach
Gloria: Missa
Gebed
Eerste lezing: Gen. 14,18-20
Antwoordpsalm: Psalm 110
Refrein:
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.
De Heer sprak tot mijn Heer: zit aan mijn rechterhand.
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht;
regeer temidden van uw tegenstanders.
Refrein:
Uw volk staat om U heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.
Gezworen heeft de Heer, het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek. Refrein:
Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
Alleluia:
Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Evangelie: Lc. 9,11b-17
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Ev. Accl.:
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?
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: allen: Heer, luister naar ons en
verhoor ons gebed.
Offerande: Bread of the world – A. Bullard.
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.
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Locatie Leeuwarden

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
Euch. Accl.: GvL 302
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot
Gij wederkeert, dan Gij verrezen zijt.
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: Missa
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: Panis angelicus – C. Franck
Gebed - Mededelingen
Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament
Adoro te devote, latens Deitas,
Quæ sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subjicit,
Quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius;
Nil hoc verbo veritátis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et Humanitas,

Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt:
aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart, want U
schouwend weet ik dat
het niets vermag.
Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid,
het geloof steunt veilig slechts op het gehoor;
ik geloof al wat Gods Zoon vérkondigd heeft,
niets is meer waar dan het woord der
waarheid zelf.
Op‘t kruis ging slechts uw heil'ge Godheid schuil
hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld
3

Ambo tamen credens atque confitens, toch belijdend beide met een vast geloof,
Peto quod petivit latro pœnitens.
vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.
Plagas, sicut Thomas, non intueor:
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.

Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed.
toch wil ik belijden U als mijnen God;
doe in U geloven mij steeds méér en meer,
doe mij op U hopen, U beminnen slechts.

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam præstans homini!
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sapere.

O gedachtenisteken van des Heren dood,
levend Brood,dat aan den mens het leven geeft.
geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt,
geef hem als zijn zoetheid U te smaken steeds

Pie Pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine:
Cujus una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.

Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer,
reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed,
waarvan éne druppel zelfs verlossen kan
heel het wereldrond van al zijn zondigheid.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud quod tam sitio:
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beátus tuæ gloriæ.
Amen.

Jezus, dien gesluierd ik hier nu aanschouw,
moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst;
dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht,
zalig zij door 't schouwen van uw heerlijkheid.
Amen.

Gebed
Tantum ergo:

W.P.H. Jansen

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Eren wij dan diep gebogen
dit zo heilig sacrament.
De oude schaduw is vervlogen
voor dit nieuwe testament
Wat de zinnen niet vermogen
worde door het geloof gekend

Genitori Genitoque
laus et jubilatio,
salus honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Ere zij aan God de Vader,
en dat elke tong belijd’
dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft
en regeert in heerlijkheid;
lof ook aan de Geest; hun liefde,
hun gelijk in majesteit
Amen.

Zegen - Orgelspel

Agenda
di.

21-06 10.00

Paulus, bijbelcursus o.l.v. Chr. Hoogland

maandag 27 juni 9.30-11.30 kaarten maken in Franciscuszaal.
maandag 4 juli 9.30-11.30 mandala's kleuren in Franciscuszaal
Activiteiten rond Bosk, 18 juni 14.00 uur tot 22.00 uur in de Grote kerk
Jacobijnerkerkhof, Bomenfestival met diverse workshops
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T.Br.Huis
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