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             Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
  St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
       28 en 29 augustus 2021 - 22e zondag door het jaar 

 

 

OPENINGSLIED: Psalm 119 III 
Refrein:  
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,  
een licht op mijn pad. 
 
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,  
het staat in de hemel vast. Refrein: 
 
Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,  
als de aarde die Gij hebt gegrond. Refrein: 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
GLORIA: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING  Deutronomium 4,1-2,6-8   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 15 
Refrein: 
Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? 
 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,  
in zijn hart geen boze plannen koestert, 
geen bedrog pleegt met zijn tong. Refrein: 
 
Wie zijn evenmens geen schade doet. 
Wie zijn buren niet te schande zet;  
wie de boosdoeners veracht, 
maar de dienaars van de Heer in ere houdt. Refrein: 
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Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,  
wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 
als getuige niet omkoopbaar is. 
Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING Jakobus1,17-18,21b-22,27 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA : GvL 260 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het 
heilig evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u 
Christus.  …Marcus7,1-8,14-15,21-23… 
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 (gesproken). 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Psalm 15 Valkestijn 
Refrein: 
Hij die wandelt in rechtvaardigheid, is de gast van de Heer. 
 
Wie, Heer, mag gast zijn in uw tent,  
wie mag er wonen op uw heil’ge berg? 
Hij die wandelt in gerechtigheid,  
die de waarheid oprecht belijdt. 
 
Die niet liegt of lastert of kwaad spreekt over zijn naaste,  
maar die zijn medemens een goed hart toedraagt. 
Hij mijdt de goddelozen, zoekt zijn vrienden bij Gods vrienden. 
Hij breekt zijn woord niet, houdt zich aan zijn belofte. Refrein: 
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Locatie Leeuwarden 

Onomkoopbaar is hij en eerlijk,  
in handel en wandel een rechtschapen mens. 
Die zo handelt is de gast van de Heer;  
hij mag wonen op de heil’ge berg. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heil’ge Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Refrein: 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE   
 
SANCTUS: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
 
ONZE VADER:  

Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol 
vertrouwen bidden: 

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. 
Verlos ons Heer….. 

  Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
VREDESWENS 
 
AGNUS DEI: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
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COMMUNIELIED: Panis angelicus – C. Franck 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED:  
Als regen die de aarde drenkt  
die droog en dorstig is:  
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is. 
 
Als zonlicht dat het groen gewas  
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
luister en nieuwe gloed. 
 
Als schaduw die verkoeling brengt  
op ’t heetste van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. 
 
O God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan uw woord 
en mensen naar uw hart. 
  
 

---------------------------------------------------------- 
 
 
 
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.  
 
 
 


