
 

            Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk-Leeuwarden 
 St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
         21 en 22 augustus 2021-21e zondag door het jaar 

 

OPENINGSLIED: orgelspel 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: 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. 
 
LOFZANG: GvL 381 
Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 



 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Jozua 24, 1-2a.15-17.18b       
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 34 
Refrein:  
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. 
 
De Heer zal ik prijzen iedere dag,  
zijn lof ligt mij steeds op de lippen. 
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen. Refrein: 
 
Het oog van de Heer is gericht op de vromen,  
zijn oor naar hun smeken gekeerd. 
Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,  
zij worden op aarde vergeten. Refrein: 
 
Naar vromen die roepen, luistert de Heer  
en redt hen uit iedere nood. 
De Heer is nabij voor rouwmoedige harten, 
Hij helpt wie zijn schuld erkent. Refrein: 
 
Veel rampen zullen de vrome bedreigen,  
uit elk daarvan redt hem de Heer. 
De Heer zal over zijn beenderen waken,  
opdat hij er geen van breekt. Refrein: 
 
Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood,  
wie vroomheid veracht, wordt gestraft. 
De Heer redt het leven van wie Hem dient,  
al wie tot Hem vlucht, heeft geen straf te duchten. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING: Efeziërs 5, 21-32 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: GvL 241 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
en Wij zullen tot hem komen. 
 
EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u 
Christus.    …..Johannes 6, 60-69 ……  



Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 270b 
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Cantor: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 
VOORBEDE: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
LIED:  orgelspel 
 
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: orgelspel 
 

COMMUNIEGEBED: Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED:  orgelspel 
 



 
 
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. 
Sint-Vitusparochiebestuur 
 

 
 
 
 
Volgende week maandag 23, dinsdag 24, en woensdag 25 augustus zijn 
er geen doordeweekse vieringen 
 
 
Op 12 september is de Sint Vitusdag in Wytgaard. Om 10.00 uur is er 
een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee en een 
dienstenveiling. Er worden diensten geveild, en spullen die zijn 
ingeleverd met de theezakjes actie. Vanaf begin september zal er een 
catalogus met aangeboden diensten en spullen op de website staan. De 
opbrengsten zijn voor apparatuur in de Franciscuszaal van het TBH.  
 
 

Locatie Leeuwarden 


