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     Sint-Vitusparochie  
        St.Dominicuskerk   Leeuwarden  
 2 oktober 2021  
 27e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 612 
Here Jezus, om uw woord - zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort - uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven - hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand - zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, - ons niet stelt in  ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten - moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, - licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, - open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen - tot de hemel door mag dringen. 
 
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 om 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: Markusmis – GvL 231 
 
Gebed 
Eerste lezing: Gen. 2,18-24 
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Antwoordpsalm: Psalm 128 
Refrein: U zegene de Heer uit Sion zolang uw dagen duren. 
 
Gelukkig die Godvrezend zijt, de weg des Heren gaat. 
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,  
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.  Refrein: 
 
Uw vrouw daarbinnen in uw huis is als een rijkbeladen wijnstok. 
En als olijventakken rond de stam,  
zo staan uw zonen om uw tafel.   Refrein: 
 
Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. 
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien zolang uw dagen duren;  
        Refrein: 
Moogt gij de zonen van uw zonen nog aanschouwen,  
en vrede over Israël.     Refrein: 
 
Tweede lezing: Heb. 2,9-11 
 
Alleluia:  
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,  
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 
 
Evangelie: Mc. 10,2-16 
Ev. Accl.:  
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: gesproken 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande: GvL 444 
God die ons heeft voorzien - en kent bij onze naam, 
die ons ten leven riep - en houdt in het bestaan 
Hij heeft ons voorbestemd - te lijken op zijn zoon 
die mens is zoals wij - en in ons midden woont. 
 
Hij heeft zijn eigen Zoon - geen enkel leed bespaard. 
Hij heeft ten einde toe - zijn geest geopenbaard. 
Als God zo voor ons is - wie zal dan tegen zijn? 
Al wat ons overkomt - zal hoop en zegen zijn. 
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Wie zal ons scheiden ooit - van God ons goed en bloed. 
Geen toekomst en geen dood - bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw - wil Hij mijn vrede zijn. 
Geen mens die Hem weerhoudt - om onze God te zijn. 
 
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: Markusmis GvL 291 
 
Euch. Accl.: gesproken 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
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: Markusmis GvL 331 
 
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 
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Slotlied:  
Maria, roem der trouwe stad, die u bezield heeft 
liefgehad door ’t lang verleden. 
Toon U tot nieuwe hulp bereid, en neig u in  
barmhartigheid  naar onze beden. 
 
Zovelen zijn tot u gegaan 
en  allen hebt Gij welgedaan, o Moeder machtig! 
Gij waart een troost in elke smart, 
steeds bleef  uw liefd’rijk moederhart ons volk indachtig. 
 
Weer roepen wij uw bijstand in, 
o uitverkoren Koningin der Friese landen! 
Weer doet uw zoete beeltenis, 
die ons sinds eeuwen heilig is, de harten branden! 
 
Leef moeder, in uw trouwe stad, 
die u altijd heeft lief gehad, met alle mede; 
en schenk ons na de harde strijd, 
die duurt door alle mensentijd, Gods eeuw’ge vrede. 
 
 

 ma. 04-10   9.00 Kerkschoonmaak Dom.kerk 

 ma. 04-10 19.00 English Mass Dom.kerk 

 do. 07-10 20.00 Katholiek zo gek nog niet o.l.v. pastoor Bert v.d. Wal Dom.kerk 

 vr. 08-10 10.30 Geloven nu ochtend o.l.v. Germa Kamsma-Kunst 
Wytgaard 

M.Tenh.W
ytgaard 

 
 

 
 
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. 
 

 

Locatie Leeuwarden 


