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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              18 september 2021 - 25e zondag door het jaar 
 

 

 

OPENINGSLIED: Psalm 13 
Refrein: 
Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen  
tot mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. 
 

Hoe lang, Heer, zult Gij mij blijven vergeten,  
hoe lang nog verbergen uw aanschijn voor mij? Refrein: 
 

Zie mij, geef mij uw antwoord, 
Heer, Gij zijt toch mijn God. Refrein: 
 

Wil Gij verlichten mijn ogen,  
dat ik niet inslaap ten dode. Refrein: 
 

Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 

KYRIE: Messe in f – J.G. Rheinberger 
 

GLORIA: Messe in f – J.G. Rheinberger 
 

OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING Wijsheid 2,12.17-20    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 54 
Refrein:  Toch is het God die mij helpt,  
              de Heer die mijn leven bewaart. 
 

God, sta mij bij met uw Naam,  
kom voor mij op met uw macht. 
Luister, o God, naar mijn bede,  
hoor wat mijn mond U zegt. Refrein: 
 

Overmoedigen vallen mij aan,  
brutaal staan zij mij naar het leven, 
zonder te denken aan God. Refrein: 
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Toch is het God die mij helpt,  
de Heer die mijn leven bewaart. 
Offeren zal ik U dan van harte,  
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING Jakobus 3,16-4,3 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA : Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren. 
 
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. Marcus 9,30-37 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 270b 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 
VOORBEDE: gesproken 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Lord, how gracious – H. Oxley (Psalm 85) 
Heer, U hebt uw land weer in liefde aanvaard  
en het tij voor Jacob gekeerd. 
U hebt de schuld van uw volk weggenomen  
en al zijn zonden bedekt. 
Liefde en trouw ontmoeten elkaar,  
heil en vrede omhelzen elkaar. 
Trouw ontkiemt uit de aarde,  
Rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel. 
En de Heer schenkt almaar zegen,  
en onze aarde geeft vruchten in overvloed. 
Rechtvaardigheid is zijn heraut,  
zij gaat voor Hem uit waar Hij komt. 
 
OPROEP TOT GEBED 
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GEBED OVER DE GAVEN    
 

PREFATIE 
 

SANCTUS: Messe in f – J.G. Rheinberger 
 

EUCHARISTISCH GEBED 
Acclamatie: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
ONZE VADER: gesproken 

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: Messe in f – J.G. Rheinberger 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: Be still, my soul – Jean Sibelius 
Be still my soul the Lord is on thy side 
With patience bear thy cross of grief or pain 
Leave to thy God to order and provide 
In every change He faithful will remain 
Be still my soul thy best, thy heavenly friend 
Through thorny ways leads to a joyful end 
Be still my soul, thy God doth undertake 
To guide the future as He has the past 
Thy hope, thy confidence let nothing shake 
All now mysterious shall be bright at last 
Be still, my soul, the waves and winds still know 
His voice who ruled them while He dwelt below. 
Be still my soul: the hour is hastening on 
When we shall be forever with the Lord. 
When disappointment, grief, and fear are gone, 
Sorrow forgot, love’s purest joys restored. 
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Be still my soul, when change and tears are past. 
All safe and blessed we shall meet, at last. 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 

MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED:  
Kom laat ons opgaan naar de berg 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
 

Refrein: 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. Sjaloom, Jeruzalem. 
 

Wij gaan waar onze voeten gaan, 
God zet ons op het spoor 
naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. Refrein: 
 

Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem 
het Woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. Refrein: 
 

Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. Refrein: 
 
 
 
 
De hele maand september zamelen we voedsel in voor de Voedselbank in  
Leeuwarden. De manden vindt u achter in de kerk.  
 

Agenda  
di. 21-09 10.00 Paulus Bijbelcursus o.l.v. Chris Hoogland,  parochiezaal Dom.kerk 

do. 23-09 20.00 Katholiek zo gek nog niet o.l.v. pastoor Bert v.d. Wal Dom.kerk 
 

Bijbelcursus Chris Hoogland begint weer. 
De eerste cursus is 21 september en niet 14 sept zoals op de flyer stond.  

- Locatie: Parochiezaal Dominicuskerk Harlingerstraat 26  
U kunt zich opgeven bij; kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
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