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Muziek vooraf door de Fanfare
1. Passion Chorale
2. U zij de glorie
OPENINGSLIED – Zomaar een dak – GvL 568
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Een brood om te weten,
dat wij elkaar gegeven zijn,
wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim,
breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Welkom & groet
KYRIE –MISSA VIII
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Kyrie eleison (2x)
(Heer, ontferm U)
Christe eleison (2x)
(Christus, ontferm U)
Kyrie eleison (2x)
(Heer, ontferm U)
V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze fouten en tekorten vergeven en ons allen
geleidenn naar het eeuwig en gelukkig leven.
A. Amen.
GLORIA IN EXCELSIS DEO –MISSA VIII
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 Dei, Filius Patris,
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.
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OPENINGSGEBED
DIENST VAN HET WOORD
1e Lezing uit het boek Exodus 32, 7-11. 13-14
In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
„Ga nu naar beneden,
want het volk dat ge uit Egypte hebt geleid,
is tot zonde vervallen.
„Zij zijn nu al afgeweken van de weg
die Ik hun had voorgeschreven;
ze hebben een stierebeeld gemaakt,
ze buigen zich daarvoor neer,
ze dragen er offers voor op en schreeuwen:
Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid."
Ook sprak de Heer tot Mozes:
„Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is.
,,Laat Mij begaan;
dan kan Ik hen in mijn brandende toorn vernietigen.
Maar van u zal Ik een groot volk maken."
Mozes trachtte de Heer, zijn God, gunstig te stemmen en
vroeg: „Waarom Heer, uw toorn laten woeden tegen het volk
dat Gij met grote kracht en sterke hand
uit Egypte hebt geleid?
„Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël,
aan wie Gij onder ede beloofd hebt:
Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel,
en heel het land waarover Ik heb gesproken
zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven.
Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn."
Toen zag de Heer af van het onheil
waarmee Hij zijn volk had bedreigd.
L. Zo spreekt de Heer
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A. Wij danken God
Muziek door de Harmonie - Nearder my god to thee
ALLELUJA - GvL 249
(Allen gaan staan)
K. Alleluja, alleluja, alleluja
A. Alleluja, alleluja, alleluja
V. Ik ben de weg, de waarheid en het leven:
niemandkomt tot de Vader tenzij door Mij
A. Alleluja, alleluja, alleluja
Het heilig Evangelie
V. De Heer zij met u
A. En met uw geest
V. Lezing uit het heilig evangelie volgens Lucas 15: 1-10
A. Lof zij U, Christus
In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag
bij Jezus om naar Hem te luisteren. De Farizeeën en de
schriftgeleerden morden daarover en zeiden: „Die man
ontvangt zondaars en eet met hen." Hij hield hun deze
gelijkenis voor: „Wanneer iemand onder u honderd schapen
heeft en er één verliest, Iaat hij dan niet de negenennegentig in
de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene
totdat hij het vindt? „En als hij het vindt legt hij het vol vreugde
op zijn schouders en hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en
buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn
schaap dat verloren was geraakt heb ik gevonden. „Ik zeg u:
zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die
zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen bekering nodig hebben.„Of welke vrouw die tien
zilverstukken bezit en er één verliest, steekt niet een lamp aan,
veegt niet het huis en zoekt niet zorgvuldig totdat ze het vindt?
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„En als ze het gevonden heeft roept ze haar vriendinnen en
buurvrouwen bij elkaar en zegt: Deelt in mijn vreugde, want het
zilverstuk dat ik had verloren, heb ik gevonden. „Zo, zeg Ik u, is
er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich
bekeert."
V. Zo spreekt de Heer
A. Wij danken God
Acclamatie: U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging
Geloofsbelijdenis
(Melodie: Wat de toekomst brengen moge)
Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn Woord heeft voortgebracht.
Die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus
’s Vaders één geboren Zoon.
Mens geworden om de mensen,
lijdend onze smaad en hoon.
Die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel opgevaren
waar Hij alle macht ontving.
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Ik geloof de Heilige Geest,
die God als Gids gegeven heeft
en een Kerk die in alle tijden
enkele op Zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.
Voorbeden – Acclamatie GvL 211
V. Heer, op voorspraak van de H.Vitus de patroon
van onze kerk leggen wij U onze gebeden voor.
L. Heer, wij gedenken onze voorouders die deze kerk hebben
laten bouwen als teken dat U hier te midden van de mensen
wilt wonen. Geef dat dit huis een plaats mag blijven waar wij U
danken voor het geschenk voor het leven en waar wij kracht
opdoen om te leven vanuit uw goede Geest. Laat ons zingend
bidden…
Luister Heer, ontferm U over ons
Heer, wij danken U voor allen die hun beste krachten hebben
gegeven en nog geven om uw Huis in stand te houden. Wij
bidden voor alle bestuurders en vrijwilligers, parochianen en
dorpsbewoners die door hun liefde, inzet, tijd en goede gaven
er voor hebben gezorgd dat deze kerk in stand kon worden
gehouden. Geef dat hun werken en inzet niet voor niets waren
en dat velen hier zullen blijven komen om te genieten van de
schoonheid van uw Huis. Laat ons zingend bidden…
Luister Heer, ontferm U over ons
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Heer, wij denken aan allen die naar hier zijn gekomen om U te
ontmoeten door te luisteren naar uw Woord en zich te voeden
met het Brood uit de hemel als voedsel voor onderweg. Wij
gedenken onze pastores, religieuzen en allen die zich hebben
ingespannen om uw Evangelie levend te houden. Geef dat ook
nu mensen opstaan die dit goede werk blijven verrichten. Laat
ons zingend bidden.
Luister Heer, ontferm U over ons
Intenties - Slotgebed
Aandragen van de gaven en collecte
Muziek door de Harmonie - Sint Pauls cathedral
DIENST VAN DE EUCHARISTIE
V. 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
Prefatie
V. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
V. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
9

V. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U
danken, altijd en overal. Want uw martelaar Vitus heeft
Christus nagevolgd, en uw Naam beleden tot in de dood; zijn
bloed verkondigt uw grote daden: zo komt uw kracht in
zwakheid tot ontplooiing, en maakt Gij onze broosheid sterk
om van U te getuigen, door Christus onze Heer. Daarom, met
de engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er
woorden zijn en zeggen U toe vol vreugde:
SANCTUS – MISSA VIII
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Vertaling
Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart,
want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd
voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand.
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Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden en
dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de
onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U:
zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader,
de zegen uitgesproken, het brood gebroken
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn
handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
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:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
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Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn
hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood
en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien
naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden,
uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in
ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar
nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige
kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid
over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N.,
aan onze bisschop N. en aan allen die Gij als herders in uw
kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen,
die door de dood van ons zijn heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van
de Heer, de H. Jozef, met de apostelen, martelaren en al uw
heiligen, in het bijzonder de H Antonius van Padua, de heilige
Vitus en de zalige pater Titus Brandsma. Samen ook met allen
ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen
wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en
brengen wij U onze dank, door Jezus, uw Zoon, 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.
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ONZE VADER (Us Heit) zingen.
Ús heit dy’t yn’e himel is, Jo eare wy
Dy’t makker fan it libben is, dat leauwe wy
Ear ta Jo ús Hear en skepper fan de wrâld.
As yn de maitiid ’t gers wer oeral tierig groeit
In sé fan blommen yn’e fjilden bloeit
Ear Jo us Hear en God en skepper fan hiel de wrâld
Ferjow us Hear ús skuld, dat freegje wy
Nou hjoed al wer op nij. Wy eare God, wy libje hjir en nou
Bliuw by ús Hear en God wy kin’net bûten Jo.
Ús heit dy’t yn’e himel is, Jo eare wy
Dy’t makker fan it libben is, dat leauwe wy
Derom biede wy Jo al ús wurken oan
Fan Jo komt alle goeds wat it libben oan ús biedt
Derom sjonge wy no foar Jo in lied
Ear Jo ús Hear sa loofje wy op bliede toan
ferjow ús Hear ús skuld en tink om ús
hear ûntfermje oer ús. Wy eare God, wy libje hjir en nou
bliuw by ús , Hear en God, wy kin’net bûten Jo. A-men.
Vredeswens
V. Heer Jezus Gij hebt gezegd: Als je bij iemand in huis komt,
zeg dan eerst: "Vrede aan dit huis."
Woont daar een vredelievend mens, dan zal jullie vrede op
hem rusten; zo niet, dan zal die naar jullie terugkeren. Blijf in
dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider
is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis naar het andere.
Als je in een stad komt waar men je ontvangt, eet dan wat men
je voorzet. Genees er de zieken en zeg tegen hen: "Het
koninkrijk van God is nu dichtbij u gekomen."
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V. De vrede des Heren zij altijd met u
A. En met uw geest
V. Wenst elkaar de vrede
AGNUS DEI –MISSA VIII
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis(2x)
(Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, ontferm U over ons)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
(Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld, geef ons de vrede)

Uinodiging tot de communie
V. Zalig zij….
A. Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar
spréék en ik zal gezond worden.
Muziek door de Harmonie - Monterosi
COMMUNIELIED - God fan Leafde
Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen.
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf.
Refr: Lit witte allegear, de God van leafde ,
wol minsken helpe, ek dy en my.
Mear as fan fûgels hâldt Hy fan minsken.
Mear noch as blommen hat hy dy leaf.
Refr: Lit witte allegear, de God van leafde ,
wol minsken helpe, ek dy en my.
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Al hast ek soargen, al fielst dy iensum
Liket it tsjuster, God bliuwt by dy…. Refr.
Wy sille krije, wat God ús sein hat.
Foar ieder leafde en frede yn ’t hert……Refr 2x
SLOTGEBED
MEDEDELINGEN
ZENDING EN ZEGEN – GvL 344
V. De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht
over u en geve u vrede.
K. Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig
A. Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede
V. Gaat dan allen heen in die vrede,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen, amen, amen.
SLOTLIED – WAAR LIEFDE MENSEN SAMENVOEGT
Waar liefde mensen samenvoegt
worden stenen een paleis,
de kille straat een lente-tuin.
de hel een paradijs.
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Refrein:
Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt,
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.
De deur roept je een welkom toe,
een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt,
een heerlijk avondmaal. Refrein:
Muziek door de fanfare - Sint Florian
Hartelijk dank aan allen die aan deze viering hebben
meegewerkt.
Wij wensen u een goede zondag toe en tot weerziens in dit
prachtige monument dat een levend Huis blijft
wanneer u hier komt om het leven te delen met Hem
die dit Huis, ons dorp en u allen wil blijven
bezielen met zijn Liefde en Vrede!
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