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OPENINGSLIED: GvL 612 
1.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. 
 

2.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. 
 

3.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 – WOORD VAN WELKOM 
 

KYRIELITANIE: GvL 211 
1. 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. 
 

2. 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. 

3.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. 
 

 

LOFZANG: GvL 636 
U, Heer zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ere! 
Wat Gij, Almachtige, veilig behoudt komt U eren. 
Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, 
wil U, zijn Oorsprong, vereren. 
Wie in Uw liefde woont, heiligen engelen koren,  
wie aan Uw rechterhand neerzit, in liefde herboren, 
zingt duizendmaal, zingt het hoogheilig koraal: 
Heilig is God in den hoge! 



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: 
 

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 261 
Aan onze God en Vader zij de eer  
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

OVERWEGING 
 



GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
 

VOORBEDE: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 

LIED:  Psalm 145 I 
Refrein: 
Aller ogen wachten: 
op U die het voedsel geeft, altijd weder. 
 

Al uw werken spreken uw lof,  
dankbaar zegenen U uw getrouwen; 
sprake gaat van uw goddelijk rijk  
en getuigenis van uw vermogen. Refrein: 
 

Aller ogen wachten:   
op U die het voedsel geeft, 
altijd weder. 
Gij opent uw hand en verzadigt  
uit uw overvloed alles wat leeft. Refrein: 
 

Gerecht is de Heer in zijn wegen,  
genadig in al wat Hij doet; 
de Heer is wie Hem aanroept nabij, 
elk die Hem aanroept in vertrouwen. Refrein: 
 

Glorie aan de Vader almachtig,  
aan zijn Zoon Jezus Christus, de Heer, 
aan de Geest, die ons bijstaat en helpt, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refrein: 
 

VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 

GEBED 
 

ONZE VADER: 
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. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 



COMMUNIELIED: Orgelspel 
 

COMMUNIEGEBED: Uw vrede, God, gaat uit naar alle mensen. 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: 
 

O Vader, trek het lot U aan  
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood,  
wees met uw kinderen in nood: 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 

 

O Vader trek het leed U aan,  
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,  
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid 
 

 
 
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. Wij danken u 
alvast voor uw giften. 
 

Tijdschriftenactie voor gevangenen 
Ook dit jaar werken Exodus en de kerken van 
Leeuwarden samen in een actie voor de gevangenen in de Marwei. 
Deze keer worden tijdschriften ingezameld voor de mannen. Door de 
coronamaatregelen hebben zij dit jaar vrijwel geen bezoek gehad en 
werd de bibliotheek gesloten. Daarom zijn tijdschriften nu extra welkom. 
Er zijn in de maand juni drie inzamelpunten:  Stadsklooster Jabixhûs, 
Vijverstraat 2 ( elke dag) ,boekwinkel Ljocht , Kelders 11 (winkeltijden), 
en het kerkelijk bureau van de Sint-Vitusparochie, ma-, wo- en 
vrijdagmorgen van 9.30 tot 11 uur, ingang door de schutting bij de 
fietsenstalling naast de Bonifatiuskerk. Als het u niet lukt om ze zelf te 
brengen, dan kunt u even contact opnemen met pastor Minnema, 06-
24843682.  
Vorig jaar is de voetbalplaatjesactie erg gewaardeerd, ook omdat ze zo 
iets konden geven aan hun kinderen. Dit jaar is in overleg met de 
gevangenen via de pastor gekozen voor tijdschriften. Ze mogen gelezen 
zijn. Wel graag een beetje recent. Hobby , sport en andere interessante 
opbouwende tijdschriften zijn welkom. Ook Engelse of anderstalige 
tijdschriften zijn welkom. 
 

Locatie Leeuwarden 


