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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 1 – 4 - 5 september 2021  
 23e zondag door het jaar 

 
Openingslied: Openingslied: GvL 558 
Wij treden biddend in uw licht,  
op U is onze hoop gericht, 
die alles wat op aarde leeft 
te allen tijd uw liefde geeft. 
 
God, Vader, die van eeuwigheid, 
het heil der mensen hebt bereid, 
geef dat uw alverlossend woord 
in groot vertrouwen wordt aanhoord. 
 
God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar ’t leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 
God, goede Geest van heiligheid,  
die ieder mens in liefde leidt, 
brengt allen samen en bewerk 
de eenheid van de christenkerk. 
 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie:  
Laten wij roepen tot God onze Heer,  
dat Hij van kracht is en ons doet zingen, 
Hij is de God die ons zal redden: Heer, ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen in zijn poorten,  
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan: Heer, ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen voor zijn aanschijn,  
dat over ons zijn heil mag komen 
op deze dag die Hij heeft gemaakt. Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge… 
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Gloria:  
Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
 
Gebed 
 
 
Eerste lezing: Jes. 35,4-7a 
 
Antwoordpsalm: Psalm 146 
Refrein: De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
  De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid.   Refrein: 
 
De ogen van de blinden opent de Heer,  
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen,  
de Heer behoedt de ontheemden.   Refrein: 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen. 
De Heer is koning in eeuwigheid,  
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. Refrein: 
 
Tweede lezing: Jak. 2,1-5 
 
Alleluia:  
Het Woord is vleesgeworden en Het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen  
om kinderen van God te worden. 
 
Evangelie: Mc. 7,31-37 
Ev. Accl.:  GvL 267 
U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Preek 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: gesproken 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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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 293 
 
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 333 
 
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 
 
Slotlied: melodie GvL 538 
O Jezus Christus, licht ze bij - die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, -  opdat zij niet verloren gaan. 
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Breng die aan uw gebod ontkwam, - terug als uw verloren lam. 
Maak de gewonde zielen heel - en geef ze aan de hemel deel. 
 
Open de doven het gehoor, - de stomme lippen, spreek ze voor, 
dat zij belijden hun geloof, - niet langer stom, niet langer doof. 
 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd, - voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aard’ en hemel, dan en nu, - allen tezamen danken U. 
 
 
 

 


