Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden 19 juni 2022
Sacramentsdag met toediening van de H.Doop
Openingslied:
Refrein:
Lauda Jerusalem Dominum!
Lauda Deum tuum Sion!
Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David!
Loof de Heer, Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God!
Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen
en voedt u met tarwebloem.
Refrein:
O praise the Lord, Jerusalem, Zion, praise your God!
He established peace on your borders,
he feeds you with finest wheat.
Refrein:
Kruisteken - begroeting
Ondervraging van de (peet)ouders
Kruisje op het voorhoofd
Kyrie – litanie:
Heer Jezus Christus, gekomen in de wereld, openbaar ons de liefde van
de Vader: wees genadig, bevrijd ons van alle zonden!
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Heer Jezus Christus, geboren bij de armen, blijf bij ons, toon ons allen
uw genade; wij zijn arm, wil uw kracht en uw goedheid tonen!
Christe, eleison. Christe, eleison.
Heer Jezus Christus, als Redder van de wereld, breng Uw hoop in het
leven van de mensen, breng ons thuis, wijs de weg die leidt tot het
Leven!
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Moge…

Gloria:
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:
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
Ev. Accl.:
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven,
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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
Zegening doopwater
Doopbelofte
Geloofsbelijdenis
GeIooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u 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?
Allen: Ik geloof.
Gelooft u 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?
Allen: Ik geloof.
P.: Dit is ons geloof, dit is het geloof van de kerk, dat wij met overtuiging
belijden in Jezus Christus onze Heer.
Allen: Amen.
Doopsel
P.: Willen jullie, dat jullie kind worden gedoopt in het geloof van
de Kerk, dat we zo juist hebben beleden?
Ouders en peetoom(s) en peettante(s): Ja, dat willen wij.
P.,

ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest.

Zalving met Chrisma
Overreiking van de doopkaars
P.: N., ontvang het licht van Christus!
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Lied: Maria en Claudia: Lord, make me an instrument
Tekst: Franciscus van Assisi (1182 – 1226)
Muziek: Jonathan Willcocks (1953)
Lord, make me an instrument of Thy peace;
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is discord, may there be union,
where there is doubt, faith;
Lord, make me an instrument of Thy peace.
Lord make me an istrument of Thy peace;
where there is despair, let there be hope,
where there is darkness, light,
where there is sadness, may there be joy.
Lord make me an instrument of thy peace;
May we all be in peace, peace and only peace,
and may that peace come unto each of us.
Voorbede: Allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Offerande: Lord, in thy mercy – F. Mendelssohn (1809 – 1847)
Lord, in thy mercy grant us peace Throughout all generations;
Thou art alone our sword and shield, Lord who dost guide the nations.
Defend us, O God, we pray thee.
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: Lourdes
Refrein: 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:
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Euch. Accl.:
Allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat 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.
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.
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 (1822 – 1890)
Gebed – Mededelingen - Zegen
Slotlied: 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.

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:
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Vol van vreugde gaan wij de weg,
brengen uw Boodschap overal.
Wij, getuigen, kind’ren van God,
dragen U door de wereld. Refrein:

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.

Locatie Leeuwarden

Agenda
di.

21-06 10.00

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

T.Br.Huis

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, zaterdag 18 juni 14.00 uur tot 22.00 uur in de
Grote kerk, Jacobijnerkerkhof, - Bomenfestival met diverse workshops
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