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        Sint-Vitusparochie  
            St.-Bonifatiuskerk   Leeuwarden  
              26 september 2021  
      26e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 509a 
O Christus, woord der eeuwigheid,  
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,  
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons mens-lijk wilt ontmoeten. 
 
Hoe hadden wij U ooit verstaan,  
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
O Christus, treed ons leven binnen. 
 
Gij werd een mens, maar zonder eer,  
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,  
geef dat wij U herkennen mogen. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: Lourdes 
Heer Jezus Christus, gekomen in de wereld,  
openbaar ons de liefde van de Vader: 
wees genadig, bevrijd ons van alle zonden!  Kyrie, eleison. 
 
Heer Jezus Christus, geboren bij de armen,  
blijf bij ons, toon ons allen uw genade; 
wij zijn arm, wil uw kracht en uw goedheid tonen! Christe, eleison. 
 
Heer Jezus Christus, als Redder van de wereld,  
breng Uw hoop in het leven van de mensen, 
breng ons thuis, wijs de weg die leidt tot het Leven! Kyrie, eleison. 
 
Moge… 
 
Gloria: Lourdes 
 
Gebed 
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Eerste lezing: Num.11,25-29 
 
Antwoordpsalm: Psalm 19 
Refrein: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
  Rechtmatig zijn al zijn bevelen. 
 
De wet van de Heer is volkomen,  
zij sterkt de onzekere geest. 
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,  
onwetenden maken zij wijs.  Refrein: 
 
Het woord van de Heer is eerlijk,  
het blijft in eeuwigheid waar. 
Zijn uitspraken zijn waarachtig,  
rechtvaardig in iedere zaak.  Refrein: 
 
Uw dienaar neemt ze ter harte,  
hij wordt er rijk voor beloond. 
Maar wie beseft al zijn feilen? 
Vergeef mij ook wat ik niet weet. Refrein: 
 
Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,  
geef die geen macht over mij. 
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn  
door geen gemeenheid bevlekt. Refrein: 
 
Tweede lezing: Jak. 5,1-6 
 
Alleluia: GvL 249 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; 
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij. 
 
Evangelie: Mc. 9,38-43+45+47-48 
Ev. Accl.:  GvL 270c 
Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn 
blijven spreken over leven ‘ga’ en Ik zal met je zijn. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: gesproken 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande: orgelspel 
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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: Lourdes 
 
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. 
 

Agnus Dei: 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: orgelspel 
 

Gebed  
 

Mededelingen  
 

Zegen 
 

Slotlied: 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
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Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is. 
 

------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Huis van Stilte, dinsdag 28 september 
Stiltemeditatie: Even een half uur stil zijn, rond een korte tekst uit een 
gebed of uit de Bijbel. Elke laatste dinsdag van de maand tussen 12.30 en 
13.00 uur in Mariakapel Dominicuskerk (ingang Harlingerstraat).  
 
Geloven Nu is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige 
gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een bijbelverhaal het 
uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. 
De sfeer is ongedwongen. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid 
zijn van de parochie geen vereiste. Wie zich in het gesprek mengt, merkt 
dat zij of hij anderen iets te bieden heeft. 
- Ochtendgroep (pastor Kamsma): 8 oktober en 10 december 
- Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur 
- Waar: Sacristie van Maria Tenhemelopneming Tjissema 2 in Wytgaard. 
Opgave voor deze bijeenkomsten: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
 
 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaalverzoek. 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 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

