Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk - Leeuwarden
Hoogfeest van Pinksteren - 5 juni 2022

Openingslied: GvL 483
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Missa Brevis J. Drahlovsky
Gloria: Missa Brevis
Gebed
Eerste lezing: Hand, 2,1-11
Antwoordpsalm: Psalm 104 T. Löwenthal
Refrein:
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Verheerlijkt mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot,
Heer mijn God! Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.
Refrein:
Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Refrein:
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn
dan zal ik mij in de Heer verheugen.
Refrein:
Tweede lezing: Rom. 8,8-17
Alleluia: GvL 252 Halleluja (4x) Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Halleluja (4x)
Evangelie: Joh. 20,19-23
Ev. accl.: GvL 263. Halleluja (4x)
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U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja (4x)
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: Zend ons uw heilige Geest.
Offerande: Above all praise and all majesty – Felix Mendelssohn
Above all praise and all majesty.
Lord, thou reignest evermore. Hallelujah.
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 Brevis
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…
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Onze Vader, …

allen:

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 Brevis
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: Holy is the Lord – Franz Schubert
Holy is the Lord.
Father, Son and Spirit,
Evermore shall be,
Holy, holy,
Blessed Trinity.
Praise to you, O Lord,
Hosanna in the height,
Holy, holy
God of power and might.
Gebed - Mededelingen - Zegen

Locatie Leeuwarden

Slotlied: GvL 442

Agenda
di.
vr.
vr.
vr.

07-06
10-06
10-06
10-06

20.00
16.00
19.00
17.45

Evangelie van Lucas o.l.v.Peter Vermaat
Kindercatechese
Klupcatechese
Sant’Egidiomaaltijd

Wilt u bijgevoegde nieuwsbrief meenemen naar huis,
Dan kunt u alles nog eens rustig doornemen.
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T.Br.Huis
Par.H.Dom
Par.H.Dom
T.Br.Huis
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