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     Sint-Vitusparochie  
        St.Bonifatiuskerk   Leeuwarden  
 3 oktober 2021  
 27e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 446 
God heeft het eerste woord. - Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen, - Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. - Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, - zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. - Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden - in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin - en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde  - oorsprong en doel en zin. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie:  
Refrein: Kyrie, Christe, Kyrie, eleison.  
  O Heer, Zoon van Maria,  
  Zoon van de Vader, de Mensenzoon op aarde. 
Refrein: 
O Heer, Zoon van Maria, Gij, Zoon van God en Verlosser van de mens. 
           Refrein: 
O Heer, Zoon van Maria, Gij openbaart ons de mensenliefde Gods. 
           Refrein: 
Moge… 
 
Gloria: Lourdes 2013 
Refrein:  Gloria, gloria in excelsis Deo! 
  Gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
Gebed 
Eerste lezing: Gen. 2,18-24 
 
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: 
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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:  

 
 
allen: En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Héer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
koor: geboren uit de maagd María,  
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
allen:  die nedergedaald is ter hélle,  
 de derde dag verrezen uit de dóden,  
 die opgestegen is ten hemel, 
koor: zit aan de rechterhand van Gód,  
 de almachtige Váder, 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
allen:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  
 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 

 
Voorbede:  
Allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
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Offerande: Cantico delle creature – Marco Frisina 
(Zonnelied van Fransiscus) 
Vertaling: 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid 

 
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 
 
Sanctus/Benedictus:  
Refrein: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus. 
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Euch. Accl.: GvL 304 
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. 
 
Agnus Dei: de Lourdes 
 
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: Ave Maria – Cesar Franck 
 
Gebed   
Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied:  
God groet U, zuiv’re bloeme, Maria, Maged fijn. 
Gedoog dat ik U roeme: lof moet U altijd zijn! 
Als Gij niet waart geboren, o reine Maged vrij, 
wij waren allen verloren; aan U beveel ik mij! 
 
Maria, lelie reine, Gij zijt mijn toeverlaat,  
zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat. 
Zo geeft Gij ons genade en staat uw dienaars bij; 
Och, sta mij toch te stade; aan U beveel ik mij! 
 
 
 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. 

 

Locatie Leeuwarden 
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