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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 9 – 12-13 juni 2021  
 (opname voor) 11e zondag door het jaar  
 

Openingslied: Zend ons uw licht – C. Fictoor 
Refrein: Zend ons uw licht, uw steun om ons te leiden,  
  wij trekken op naar uw berg, uw tent, 
  loven U, Eeuwige, met muziek. 
 
Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden 
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. Refrein: 
 
Dan ga ik op naar uw altaar, God die blijdschap geeft, 
En loof u bij de citer, God, mijn God.  Refrein: 
 
Vertrouw op God, eens zal ik Hem weer loven, 
mijn Redder en mijn God.    Refrein: 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie: Messa “Laus tibi Christe – F. Caudana (1878 – 1963) 
Gloria: Messa 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Ez. 17,22-24 
 
Antwoordpsalm: Psalm 92 
Refrein: Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen. 
 
Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw Naam, Allerhoogste te loven. 
Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. 
Refrein: 
 
De vromen schieten als palmbomen op, als Libanonceders gedijend; 
zij zijn geplant bij het huis van de Heer,  
zij komen tot bloei in Gods voorhof.  Refrein: 
 
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten, zij blijven sappig en fris. 
Zij wijzen hoe rechtvaardig de Heer is, mijn Rots, in Hem geen onrecht. 
Refrein: 
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Tweede lezing: 2 Kor. 5,6-10 
 
Alleluia:   Gezegend de koning die komt, in de Naam des Heren! 
 
Evangelie: Mc. 4,26-34 
Ev. Accl.:  Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
  tot wie zouden wij anders gaan? 
  Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: (gesproken) 
allen: Doe ons herleven, herleven door uw Zoon. 
 
Offerande:  
The song of the tree of life – R. Vaughan Williams (1872 – 1958) 
 
Unto him that overcometh shall be given of the tree of life  
wich is in the midst of the paradise of God. 
On either side of the river groweth the tree of life,  
the leaves of the tree are for thy healing. 
In the midst of that fair city flows the river of water of life clear as crystal. 
Who so will let him take of the water of life freely. 
Who so drinketh of this water shall never thirst. 
Take thou the leaves of the tree of life. 
So shalt thou enter in through the gates of the city. 
 
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 - Prefatie 
 
Sanctus/Benedictus: Messa 
 
Euch. Accl.: gesproken 
allen: 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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Onze Vader: Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
Verlos ons, Heer,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Agnus Dei: Messa 
 
Zalig zij… 
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: Panis angelicus – C. Franck (1822 -1890) 
Panis angelicus  -  Fit panis hominum 
Dat panis coelicus  -  Figuris terminum 
O res mirabilis  -  Manducat dominum 
Pauper, pauper  -  Servus et humilis 
Pauper, pauper  -  Servus et humilis 
 
Brood van de engelen wordt het brood van mensen; 
Het brood van de hemel maakt een einde aan de schaduwen; 
O, groot wonder; dienaren, arm en nederig nuttigen hun Heer. 
 
Gebed - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied 
Als regen die de aarde drenkt,  
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is. 
 
Als zonlicht dat het groen gewas 
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
weer luister, nieuwe gloed. 
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Als schaduw die verkoeling brengt  
op ’t heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. 
 
O God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart. 
 
 
 
 
 
 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaald verzoek. 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 


