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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              13 februari 2021 - 6e zondag door het jaar 
 

 

 
 

OPENINGSLIED: Psalm 100 II 
Refrein: 
Treedt aan! Zegent den Heer! 
Dankt Hem met lied’-ren van vreugde! 
 
Juicht den Heer, heel de aarde,  
dient den Heer in vreugde, 
treedt juichend voor zijn aanschijn. 
Refrein: 
 
Bedenkt: de Heer alleen is God: 
Hij maakte ons, wij horen Hem toe,  
zijn volk, de kudde die Hij weidt. 
Refrein: 
 
Treedt juichend zijn poorten binnen,  
zijn voorhof met een feestelijk lied, 
belijdt Hem en zegent zijn Naam. 
Refrein: 
 
Ja, de Heer is goed. 
Ja, eeuwig duurt zijn genade:  
van geslacht op geslacht zijn trouw. 
Refrein: 
 
Glorie aan den Vader almachtig,  
aan zijn Zoon Jezus Christus, den Heer, 
aan den Geest, die woont in ons hart. 
Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
HEER ONTFERM U: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
EER AAN GOD: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
OPENINGSGEBED 
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EERSTE LEZING Leviticus 13,1-2,45-46    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 32 
Refrein: 
Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood; 
Gij hult mij in voorspoed en vreugde. 
 
Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,  
wiens zonde door God werd bedekt. 
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,  
wiens hart geen misdaad verbergt. 
Refrein: 
 
Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,  
mijn schuld niet langer ontkend. 
Ik sprak: “Voor de Heer beken ik mijn fout”; 
toen hebt Gij mijn zonde vergeven. 
Refrein: 
 
Want talrijke rampen treffen de zondaar,  
maar God beschermt die vertrouwen op Hem. 
Weest blij in de Heer, alle vromen,  
verheugt u en jubelt, op-rechten van hart. 
Refrein: 
 
TWEEDE LEZING 1 Korinthe 10,31-11,1 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA  
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Marcus Lof zij u 
Christus.  Marcus1,40-45 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE GvL 270b 
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Cantor: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
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VOORBEDE: gesproken 
Heer, wees onze toevlucht. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED: Lord, how gracious – H. Oxley (b. 1933) 
Lord, how gracious thou hast been to thy land:  
thou hast restored the good fortune of Jacob. 
Thou hast forgiven the iniquity of thy people:  
and put away all their sin. 
Mercy and truth are met together:  
righteousness and peace have kissed each other. 
Truth shall spring up from the earth:  
and righteousness shall look down from heaven. 
Mercy and truth are met together; 
The Lord shall show loving kindness:  
behold, our land will yield her increase. 
Righteousness shall go before him  
and the path before his feet shall be peace. 
Lord, how gracious thou hast been;  
the path shall be peace. 
 
Psalm 85: 
Heer, U hebt uw land weer in liefde aanvaard  
en het tij voor Jacob gekeerd. 
U hebt de schuld van uw volk weggenomen  
en al zijn zonden bedekt. 
Liefde en trouw ontmoeten elkaar,  
heil en vrede omhelzen elkaar. 
Trouw ontkiemt uit de aarde,  
rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel. 
En de Heer schenkt almaar zegen,  
en onze aarde geeft vruchten in overvloed. 
Rechtvaardigheid is zijn heraut,  
zij gaat voor Hem uit waar Hij komt.   
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE   
 
HEILIG: Missa Corona – Wouter van Belle 
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EUCHARISTISCH GEBED  
Acclamatie: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
ONZE VADER: gesproken 

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. 

 
VREDESWENS 
 
LAM GODS: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Soul of Christ – S. Nicholson 
Soul of Christ, sanctify me; 
body of Christ, save me; 
blood of Christ, fill me; 
water from the side of Christ, wash me; 
O good Jesus, hear me! 
Within thy wounds hide me; 
suffer me not to be separated from thee; 
from the malicious enemy defend me; 
in the our of death call me and bid me come to thee; 
that with thy saints I may praise thee for ever and ever. 
Amen. 
 
Ziel van Christus, heilig mij. 
Lichaam van Christus, red mij. 
Bloed van Christus, zuiver mij. 
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Water uit de zijde van Christus, was mij. 
O goede Jezus, verhoor mij. 
Lijden van Christus, sterk mij. 
Laat mij schuilen in uw wonden. 
Laat mij nooit van u gescheiden worden. 
Verdedig mij tegen de boze. 
In het uur van mijn dood, roep mij tot U. 
En roep mij om bij U te komen, om U, 
met uw heiligen te loven, 
tot in de oneindige eeuwigheid. 
Amen. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
Een geest van licht, zo klaar als Gij; 
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
En ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht,  
van aangezicht tot aangezicht. 
  


