
 1 

     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk  
 Leeuwarden – 5 juni 2021  
 Hoogfeest van Sacramentsdag 

 
Openingslied:  
Refrein: God heet ons welkom in zijn huis, 
  God nodigt allen op dit feest. 
  Viert samen vreugde voor zijn dag! Alleluia. 
 
Groot was mijn vreugde toen men mij zei: 
“Wij komen dichterbij Gods huis, “ dit is de stad van onze God! Refrein: 
 
Wees steeds verheugd, Jerusalem,  
want God de Heer is u nabij. Hij geeft u voorspoed en geluk. Refrein: 
 
Dat Jezus Christus ons bewaar  
één in zijn Lichaam, in zijn geest: wij die nu eten van dit Brood.  Refrein: 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: 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. 
 
Moge… 
 
Gloria: 
 
Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen, die Hij 
liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
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Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.  Refrein: 
 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein: 
 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.     Refrein: 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Ex. 24,3-8 
 
Antwoordpsalm: Psalm 116 
Refrein:  Ik hef de offer beker, de Naam van de Heer roep ik aan. 
 
Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? 
Ik hef de offerbeker, de Naam van de Heer roep ik aan. 
Want kostbaar in de ogen des Heren  
het leven van wie Hem vereert.     Refrein: 
 
O, Heer, ik ben uw dienaar, Gij hebt mijn boeien geslaakt. 
Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan. 
Ik zal mijn gelofte volbrengen waar heel zijn volk het ziet. Refrein: 
 
Tweede lezing: Heb. 9,11-15 
 
Alleluia:   Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald,  
  zegt de Heer. 
  Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
 
Evangelie: Marcus 14,12-16; 22-26 
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:  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Offerande: Psalm 146 
Refrein: Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,  
  een psalm tot het laatst voor mijn God. 
 
Hij die recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan wie hongerig zijn.
  Refrein: 
De Heer, die de geboeiden bevrijdt, de Heer, die de blinden weer zien 
doet.  Refrein: 
De Heer die opricht de gekromden, de Heer heeft de rechtvaardige lief.
  Refrein: 
De Heer waakt over de vreemdeling en houdt staande weduwe en wees. 
Maar de wandel der bozen verstoort Hij.Refrein: 
 
De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God, Sion, geslacht op geslacht.
  Refrein: 
Aan Vader, Zoon en Geest zij eer, nu en in eeuwigheid, halleluja. 
  Refrein: 
 
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 
 
Heilig: (GvL 293) 
 
Euch. Accl.: gesproken 
allen: Redder van de wereld, bevrijd ons, 
  Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
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. 
 
Lam Gods: (GvL 333) 
 
Zalig zij… 
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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 – E. Pessard 
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  
 

Korte aanbidding Allerheiligste  
 

Mededelingen - Zegen 
 

Slotlied: 
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood gebroken voor ons heil. 
De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. 
 
Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: 
‘Eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor uw heil.’ 
 
‘Ik ben het Brood dat leven geeft, aan wie in Mij gelooft; 
Ik doe hem opstaan uit de dood wanneer Ik wederkeer’. 
 
Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. 
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer. 
 

--------------------------- 
 
 
 
 
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 


