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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 31 juli – 1 augustus 2021  
 18e zondag door het jaar 
 

 
Openingslied: Orgelspel 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: 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. 
 
Over de wereld waarin wij leven,  
over hen die worden verdrukt 
bidden wij om geloof en 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. 
 
Moge… 
 
Eer aan God: GvL 231 
 
Gebed 
 
 
Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15 
 
Antwoordpsalm: Psalm 78 
Refrein: 
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. 
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Wat wij hoorden, wat wij mogen weten,  
wat ons onze vaderen vertelden: 
de roem des Heren, zijn macht,  
en de wonderen die Hij gedaan heeft. 
Refrein: 
 
En de wolken daarboven gebood Hij,  
heeft de deuren des hemels geopend, 
liet het manna tot spijs op hen regenen, 
hemelkoren was wat Hij hun gaf. 
Refrein: 
 
Brood voor engelen kreeg ieder te eten,  
voedsel zond Hij hun tot verzadens! 
Hij bracht hen naar zijn heilig gebied,  
waar de berg was die Hij zich bestemd had. 
Refrein: 
 
 
Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24 
 
Alleluia: GvL 249 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
 
Evangelie: Joh. 6,24-35 
Ev. Accl.:   
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.  
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
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. 
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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 
 
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 
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English Mass 

Upcoming Monday, August 2th 7.00 pm the international English 
Mass will be celebrated in the St. Dominicus Church. You are 
cordially invited.  
 
 
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 app (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

