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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 10 - 11 juli 2021  
 15e zondag door het jaar 
 

Openingslied: (GvL 67 I) 
 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
  alleluia, alleluia! 
 
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid, 
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid.   Refrein: 
 
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht, 
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht.   Refrein: 
 
Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan; 
die ons een hemels Paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan. Refrein: 
 
Laat alle volken uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd, 
laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 
in aller eeuwen eeuwigheid.    Refrein: 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie: VIII 
Gloria: VIII 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Am. 7,12-15 
 
Antwoordpsalm: Psalm 85 (Klein Graduale) 
Refrein: 
Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. 
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Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,  
voorzeker een woord van verzoening. 
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,  
zijn glorie komt weer bij ons wonen.  Refrein: 
 
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,  
als vrede en recht elkaar omhelzen; 
dan zal de trouw uit de aarde ontspringen, 
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.  Refrein: 
 
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken  
en draagt ons land rijke vrucht. 
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan  
en voorspoed zijn schreden volgen.  Refrein: 
 
Tweede lezing: Ef.1,3-14 
 
Alleluia:   (GvL 244) 
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,  
omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart. 
 
Evangelie: Mc. 6,7-13 
Ev. Accl.:  (GvL 261) 
Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: gesproken 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande: orgelspel 
 
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: VIII 
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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. 
 
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: VIII 
 
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: (tekst: Joost van den Vondel)  
1. Ter bruiloft van het zuiver lam, dat uit de schoot des Vaders kwam,  
en voor ons, mensen, is geslacht, wordt elk genodigd en verwacht. 
 
2. De Bruigom komt, houdt u gereed, trekt aan het witte bruiloftskleed, 
Voor ieder, die zijn komst verbeidt; Wordt aan de dis een plaats bereid. 
 
3. Wat openbaart zich hier een dag, 
Die ’t oor nooit hoorde, ’t oog nooit zag. 
Nooit heeft een mensenhart bevroed. De overvloed van zoveel goed. 
 
4. Hier bloeit een eeuwig paradijs, Verborgen manna strekt tot spijs. 
Hier klinkt de harp en de cymbaal. Op zang van hemelse koraal. 
 
5. Aan God de Vader zij de eer. En aan Gods Zoon, de trouwe Heer, 
En aan de Geest die troost en leidt. Nu en in alle eeuwigheid. 
 
Gebed  
 
Mededelingen  
 
Zegen 
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Slotlied (GvL 492) 
Looft de Heer met koop’-ren trompetten! 
Aan uw lof sta paal noch perk;  
laat ons zijn glorie in grootheid zetten; 
bij zijn tempel in zijn Kerk! 
 
Refrein: Alleluia (4x) 
 
Looft de Heer met pauk en bazuinen  
om zijn stralend firmament. 
Looft Hem wat ademt in bossen en tuinen,  
al wat groeit, al wie Hem kent.  Refrein: 
 
Looft Hem met harpen, met gouden cimbalen,  
al wie leeft in eeuw en tijd. 
Looft Hem met duizend tongen en talen,  
looft zijn Naam, zijn Majesteit.  Refrein: 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 

 

Op dit moment is het niet meer nodig te reserveren voor de 
vieringen. Mensen kunnen bij de kerkdeur hun naam en 
telefoonnummer achterlaten. Belangrijk is om wel de anderhalve 
meter in acht te nemen in de kerk en bij het naar buiten gaan. Dit 
kan natuurlijk weer veranderen. Houd daarom de website in de 
gaten voor de meest actuele informatie.  
 

 

Locatie Leeuwarden 


