Sint-Vitusparochie
St.-Dominicuskerk - St.Bonifatiuskerk
Leeuwarden
za. 1 aug. en zon. 2 aug. 2020
Achttiende Zondag door het Jaar
Openingslied: GvL 612
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Heer ontferm U: Mis “Het Brandend Braambos”- B. Bartelink
Eer aan God: Mis
Gebed
Eerste lezing: Jes. 55,1-3.
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Antwoordpsalm: Psalm 145
Refrein : Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons.
De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.
Refrein:
De ogen van allen zien hoopvol naar U,
Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,
voldoet aan al hun verlangens.
Refrein:
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem spreekt. Refrein:
Tweede lezing: Rom. 8,35.37-39.
Alleluia: GvL 254
Evangelie: Mt.14,13-21.
Ev. Accl.: .: GvL 270b
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Cantor: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken.
allen:
Ik geloof in God, de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
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Ik geloof 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. Amen.
Voorbede: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. (gesproken).
Offerande: GvL 27 ‘De Heer is mijn licht en mijn heil’.
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
Euch. gebed
Prefatie
Heilig: Mis
Euch. Accl.:
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden dat Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: Laten wij…
allen:
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,…
allen:
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Vredewens
De vrede des Heren zij altijd met u.
allen:
En met uw geest.
Lam Gods: Mis
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
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: orgelspel
Mededelingen
Zegen
Slotlied:
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
Voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
Met leven midden in de dood.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Aanstaande maandagavond, 3 augustus, is er geen viering in de
Dominicuskerk.
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