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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
 St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              3 en 4 juli 2021 - 14e zondag door het jaar 

 

 

OPENINGSLIED: GvL 619 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe  Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 216 
Bidden wij tot de levende God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus  
in kracht van de heilige Geest: 
Luister, Heer, ontferm U over ons 
 
Over de stad van God op aarde,  
voor het volk dat hier bijeen is, 
bidden wij om licht en verlossing: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
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Over de wereld waarin wij leven,  
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en om toekomst: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Over allen die zoeken naar waarheid  
en het evangelie willen verstaan 
bidden wij om geduld en om aandacht: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
LOFZANG: GvL 384 

Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
Glorie aan God alleen hoog in de hemel en hier allerwegen,  
hier waar wij wonen vrede voor mensen 
al zijn beminden zijn oog rust op hen. 
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
Laat onze adem U loven en zingen,  
machtige God, U ons leven een lied! 
Zegenen wij U al onze dagen,  
dragen uw Naam als een vuur met ons mee. 
Machtige God, Gij Licht zienderogen! 
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,  
hoor naar ons roepen, vragen om vrede; 
draag van ons weg alle dood zelf gekozen, 
draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
Gij zijt de enige, Gij onze Heer 
Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
Onder uw vleugels vinden wij leven,  
komen op adem het duister voorbij. 
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,  
krachtige Geest, alle glorie aan U. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Ezechiël 2,2-5       
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 123  
Refrein: 
Ons oog richt zich op de Heer, onze God  
tot Hij zich om ons bekommert. 
 
Tot U sla ik mijn ogen op,  
tot U, die woont in de hemel. 
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Zoals het oog van de slaaf,  
gericht op de hand van zijn meester; Refrein: 
 
Zoals het oog van de dienstmaagd,  
gericht op haar meesteres; 
Zo richt zich ons oog op de Heer onze God 
tot Hij zich om ons bekommert. Refrein: 
 
Ontferm U toch, Heer, heb erbarmen met ons,  
wij kunnen de hoon niet meer dragen. 
Die dronkemans-spot, dat verwaande geschimp,  
wij hebben een afschuw ervan! Refrein: 
 
 
TWEEDE LEZING: 2 Korinthe12,7-10 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA:  
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
 
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 6,1-6 …. 
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: gesproken 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 
 
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
LIED:  Doch der Herr, er leitet die Irrenden recht – F. Mendelssohn 
Bartholdy (1809 – 1847) 
Hij brengt de armen op het rechte spoor, 
Hij leert hun zijn weg. 
Iedereen die ontzag kent voor de Heer  
wijst Hij de weg die hij kiezen moet. 
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Daar vindt hij dan blijvend geluk. 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
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. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: If with all your hearts – F. Mendelssohn 
If with all your hearts ye truly seek me 
ye shall ever surely find me; 
thus saith our God. 
O that I knew where I might find him, 
that I might even come before his presence. 
If with all your hearts ye truly seek me 
ye shall ever surely find me; 
thus saith our God. 
 
En dan zult gij daar de Heer, uw God, 
zoeken en Hem vinden, 
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart 
en met uw ganse ziel. 
O, dat ik Hem wist te vinden, 
Dat ik tot zijn woning mocht komen! 
En dan zult gij daar de Heer, uw God, 
zoeken en Hem vinden, 
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart 
en met uw ganse ziel. 
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COMMUNIEGEBED: gesproken 
U komt alle lof toe, in eeuwigheid 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 
Heer, laat uw Woord ons leiden,  
dat ons door alle tijden 
uw Boodschap doet verstaan; 
Heer, wil met uw genaden  
uw kind’-ren overladen, 
opdat wij veilig tot U gaan. 
 
Gij zijt de Weg en Waarheid. 
Schenk ons in volle klaarheid  
uw Woord als daag’lijks brood. 
Geef ons uw licht en leven. 
Leer ons aan ieder geven  
uw grote liefde tot de dood. 
 


