
1 

 

           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
             19 juni 2021 - 12e zondag door het jaar 
 

 
 

OPENINGSLIED: orgelspel 
 

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 

KYRIELITANIE: GvL 211 
Bidden wij met geloof in ons hart  
tot de Vader van hemel en aarde, 
dat Hij de wereld bewaart 
als het werk van zijn handen: 
luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Bidden wij met geloof in ons hart  
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel: 
luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

Bidden wij met geloof in ons hart  
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het licht van Gods aanschijn: 
luister, Heer, ontferm U over ons. 
 

GLORIA: uit de Markusmis GvL 231 
 

OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING Job 38,1,8-11     
Woord van de Heer – Wij danken God 
 

ANTWOORDPSALM: Psalm 107 gelezen 
Refrein: 
Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig,  
barmhartig is Hij altijd. 
 

Zij scheepten zich in om de zee op te gaan,  
om handel te drijven over het water. 
Zij ondervonden de macht van de Heer,  
zijn grootheid boven de kolkende afgrond. Refrein: 
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Hij sprak en er gierde een stormwind aan,  
die zweepte de golven op; 
ze rezen omhoog en zonken weer neer, 
ze waren verlamd van ontzetting. Refrein: 
 
Toen riepen zij tot de Heer in hun nood  
en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. 
Hij deed de storm tot een briesje bedaren  
en bracht de golven tot rust. Refrein: 
 
Hij gaf hun kalmte en nieuwe moed  
en bracht hen in veilige haven. 
Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken,  
voor al zijn weldaden jegens de mensen. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING 2 Korinthe 5,14-17 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA : GvL 260 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 
 
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. Marcus 4,35-41 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 270b 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 
VOORBEDE: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  orgelspel 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
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PREFATIE   
 
HEILIG: GvL 291 Markusmis 
 
EUCHARISTISCH GEBED:  
gesproken 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
ONZE VADER:  

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: GvL 331 Markusmis 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: orgelspel 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: orgelspel 
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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 


