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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 24 - 25 juli 2021  
 17e zondag door het jaar 
 

Openingslied: Orgelspel 
 
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… 
 
Eer aan God: GvL 231 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44 
 
Antwoordpsalm:  
Refrein:  De ogen van allen zien hoopvol naar U, 
  Gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
 
Uw werken zullen U prijzen, Heer,  
uw vromen zullen U loven. 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij,  
uw macht verkondigen zij.   Refrein: 
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De ogen van allen zien hoopvol naar U, 
Gij geeft hun te rechter tijd spijs. 
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  
voldoet aan al hun verlangens. 
Refrein: 
 
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet. 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem spreekt. 
Refrein: 
 
Tweede lezing: Ef. 4,1-6 
 
Alleluia:  
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus  
ons innerlijk oog verlichten, 
om te zien hoe groot de hoop is 
waartoe Hij ons roept. 
 
Evangelie: Joh. 6,1-15 
Ev. Accl.:   
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.  
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader,  
en dóór wie alles geschapen is.  
Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.  
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Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.  
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.  
Hij zal wederkomen in heerlijkheid  
om te oordelen levenden en doden.  
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;  
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;  
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.  
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.  
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. Amen. 
 
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 
 
Heilig: GvL 291 
 
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. 
 
Lam Gods: GvL 331 Markusmis 
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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: orgelspel 
 

Gebed  
 

Mededelingen  
 

Zegen 
 

Slot: orgelspel 
 
 
 
 
 

Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaalverzoek. 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. 
 

 
 
 

Dienstenveiling op de sint Vitusdag: Zondag 12 september zal van 
10.00 tot 14.00 uur de Vitusdag plaatsvinden. Deze keer in Wytgaard. 
Na de viering en koffie start de dienstenveiling. U kunt een dienst 
aanbieden (een stadwandeling, een paar sokken, een ontbijt, een 
workshop, etc. Iets dat u voor een ander kan verzorgen). Of u kunt op 12 
september op een dienst bieden.  
Het aanleveren van de dienst kan per email naar 
anneliesveenstra@outlook.com  of een omschrijving op papier afgeven 
bij het Kerkelijk Bureau. Een korte omschrijving van de dienst, 
gezamenlijk met uw naam, adres, telefoon en e-mailadres, is voldoende. 
Dit kan tot en met 22 augustus.  

Locatie Leeuwarden 

mailto:anneliesveenstra@outlook.com

