Sint-Vitusparochie
stad en buitengebied

31 december 2017 - St. Bonifatiuskerk
Oudejaarsdag, parochiezondag i.v.m. de fusie
---------OPENINGSLIED: GvL 508
Tijdens het openingslied worden de doopboeken, huwelijksboeken en
overlijdensboeken van elke locatie binnengedragen. Zij zullen vanaf
vandaag bewaard worden in de kluis van het Titus Brandsma Huis.
Voor elke locatie wordt een kaars aangestoken. De nieuwe boeken voor
doop, huwelijk en overlijden voor de nieuwe Sint-Vitusparochie worden
ook meegedragen, en er wordt een kaars aangestoken voor de nieuwe
parochie.
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
Kinderen gaan naar de kinderkerk.
Heer ontferm U: Mis van de heilige Geest – Frans Bullens
Met gelezen litanie: GvL 708
Eer aan God: Mis van de heilige Geest
Refrein: Eer aan God in den hoge.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING

Prediker 3, 1-15

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is
een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en
een tijd om wat geplant is te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd

om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
4Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en
een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om
stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om van
omhelzen af te zien. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te
scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd
om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een
tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand dan aan al zijn
werken en zwoegen? Ik overzag de bezigheden die God de mensen
heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Alles wat Hij doet is goed
op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch
blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.
Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er
goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij
met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. Ik
kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft: er valt niets
aan toe te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen ontzag
voor Hem hebben. Wat is, was tevoren al; wat zijn zal, is vroeger al
geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug.
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: GvL 128 I
ALLELUIA : Op velerlei wijzen heeft God tot onze vaderen gesproken
door de profeten; op het einde der tijden heeft Hij tot ons
gesproken door zijn Zoon.
EVANGELIE
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het
heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (Lucas 2,
22-40). Lof zij u Christus.
Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd
moesten worden, brachten Jozef en Maria het kind naar Jeruzalem om het
aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren:
Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden
toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer
te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er
in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die
Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem. Hij had
een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou
treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door
de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het
kind Jezus daar binnenbrachten, om aan Hem het voorschrift der Wet te
vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met
de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:
mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt

bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk
Israël.' Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd
werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria,
zijn moeder: 'Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in
Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele
harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard
worden doorboord.' Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van
Fanuël uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard en na haar jeugd had zij
zeven jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van
vierentachtig jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God
dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam zij naderbij,
dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van
Jeruzalem verwachtten. Toen zij alle voorschriften van de Wet des Heren
vervuld hadden, keerden zij naar Galilea, naar hun stad Nazaret terug. Het
kind groeide op en nam toe in krachten; het werd vervuld van wijsheid en
de genade Gods rustte op Hem.
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 270c
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: GvL 273
VOORBEDE:
Acclamatie: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
Kinderen komen terug van de kinderkerk en laten zien wat zij gemaakt hebben.
OFFERANDELIED: Orgelspel
OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
Aanhef PREFATIE: GvL 281
HEILIG: Mis van de heilige Geest
EUCHARISTISCH GEBED:
Acclamatie: GvL 302
ONZE VADER: gezongen
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,
durven wij vol vertrouwen bidden:
Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid
Amen.
VREDESWENS
LAM GODS: Mis van de heilige Geest
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: Scots Nativity – Alan Bullard
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 533
Na afloop is een ieder uitgenodigd om samen koffie te drinken met een
oliebol erbij. En om zijn/haar wens voor de nieuwe parochie op een
briefje te schrijven en in de kerststal te leggen. De wensen worden
verzameld en komen in het nieuwe parochieblad.

Maandag 1 jan. nieuwjaarsdag –
11.00 Eucharistieviering in de Dominicuskerk
2, 3, 4, en 5 januari zijn er geen doordeweekse vieringen.

