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Sint-Vitusparochie 

Dominicus-/ Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Weekend 26 / 27 juni 2021 

13e zondag door het jaar 
 

Openingslied: 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! 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Schuldbelijdenis GvL 703 
 

Heer ontferm U: Missa Corona – Wouter van Belle 
 

Eer aan God in den hoge: Missa Corona – Wouter van Belle 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Uit het boek der Wijsheid 1,13-15; 2,23-24 
 

Antwoordpsalm: Psalm 30 

Refrein: U zal ik loven Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
 

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd, 

Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. 

Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, 

Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen. Refrein: 
 

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, 

en dankt zijn Naam die hoogverheven is. 

Zijn toorn duurt maar kort, maar zijn genade levenslang, 

de avond brengt geween, de ochtend blijdschap. Refrein: 
 

Heer, luister en ontferm U over mij, 

mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. 

Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd, 

U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. Refrein: 
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Tweede lezing: Uit 2 Kor. 8, 7.9.13.15 
 

Alleluia: 

Uw woord is waarheid, Heer, 

wijd ons toe aan de waarheid.         
 

Evangelie: Marcus 5, 21-43 
 

Ev. Accl.: GvL 270c 

Woorden van oudsher gegeven  

zingen van geluk en pijn 

blijven spreken over leven 

‘ga’ en ik zal met je zijn. 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: gesproken 

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. 

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 gesproken accl.: Doe ons herleven, herleven door uw Zoon. 
 

Ophalen Heilig brood: 

Der du die Menschen lässest sterben – F. Mendelssohn Barthody (1809 – 1847) 

Maar de mens voert U terug tot stof  

en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 

U maait hen weg in de slaap,  

als gras: in de ochtend nog welig, 

in de ochtend nog welig en fris, 

en ’s avonds verwelkt en verdord.                  
 

Vredesgebed en – wens 
 

Onze Vader: gesproken 

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…..  

Want van U is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
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Communie: The Call  – R. Vaughan Williams (1873 – 1958). 

Come, my Way, my Truth, my Life: 

Such a Way, as gives us breath: 

Such a Truth, as ends all strife: 

Such a Life, as killeth death. 

Come, my Light, my Feast, my Strenth: 

Such a Light, as shows a feast: 

Such a Feast, as mends in length: 

Such a Strength, as makes his guest. 

Come, my Joy, my Love, my Heart: 

Such a Joy, as none can move: 

Such a Love, as none can part: 

Such a Heart, as joys in love. 
 

Communiegebed: Waar vriendschap is en liefde, daar is God  
 

Zegen en wegzending  
 

Slotlied: 

Gij die ons het leven geeft,  

mensen met uw zorg omgeeft 

en wie zich bekeert vergeeft: 

hoor en aanvaard onze dank. 
 

Gij die ons met zon en maan  

licht geeft in ons aards bestaan, 

met vertrouwen voort doet gaan: 

hoor en aanvaard onze dank. 
 

Gij die van de mensen houdt,  

liefde wekt en lijfsbehoud 

toekomst geeft wie op u bouwt: 

hoor en aanvaard onze dank. 
 

Gij die zegent wie u hoort,  

ons doet opstaan door uw Woord, 

in uw Geest het al voltooit: 

hoor en aanvaard onze dank. 
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twee vrouwen 

 

naamloos de stad 

                             gelegen aan het water 

naamloos de vrouwen  

                             door ons nog gekend 

 

en als een zwerfsteen van het machteloze 

een radeloze 

een naam die niet meer straalde 

 

twee vrouwen in het ritme van de tijd 

         waarin de dag twaalf uur lang donker was 

uitgeleefd leeggelopen bijna dood 

omdat ze daar zichzelf niet mochten zijn 

 

totdat een oude vrouw het taboe doorbrak 

een enkele aanraking was haar genoeg 

ze voelde aan haar lijf  

‘ik ben geen wrak’ 

 

het werd bevestigd aan dat jonge meisje 

‘talitha koemi’ werd tot haar gezegd 

ook zij werd van haar levensangst bevrijd 

 

peter vermaat 

 

 

 

 

 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaalverzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, 
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. 
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u 
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code: 

• De camera van uw IPhone 

• de camera van uw Android toestel. Werkt dat 
niet meteen, installeer dan een gratis QR 
scanner aap (bijv. de app QR Code reader) 

• de bank App: log in en klik op Scan QR 
Wij danken u alvast voor uw giften. 
 

 

Locatie Leeuwarden 
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