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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk Leeuwarden 

Dominicus Zaterdag 11 september 2021 

24 zondag door het jaar - Ziekenzondag 
 

Openingslied: GvL 446 

 
1.God heeft het eerste woord. 
   Hij heeft in den beginne  
   het licht doen overwinnen, 
   Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2.God heeft het eerste woord. 
   Voor wij ter wereld kwamen,  
   riep Hij ons reeds bij name, 
   zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3.God heeft het laatste woord. 
   Wat Hij van oudsher zeide,  
   wordt aan het eind der tijden 
   in heel zijn rijk gehoord. 
 

4.God staat aan het begin  
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde  
   oorsprong en doel en zin. 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kyrie: Missa in simplicitate – Jean Langlais (1907 – 1991) 
  

Gloria: Missa in simplicitate 
 

Openingsgebed  
 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 50, 5-9a. 
God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet 
teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan 
wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie 
mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom 
zal ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is 
mijn tegenstander? Laten we samen voor de rechter treden! Wie is mijn 
tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan! God de Heer zal mij 
helpen: wie zal mij schuldig verklaren?  
 

Antwoordpsalm: Psalm 116 

Refrein: Ik mag weer leven onder Gods oog  
in het land van de levenden. 
De Heer heb ik lief, want Hij luistert, 
Hij hoort mijn smekende stem; 
Hij heeft mij aandacht geschonken,  
telkens als ik tot Hem riep. Refrein: 
De dood hield mij in zijn strikken,  
het net van het schimmenrijk viel op mij neer, 
ik ging onder zorgen gebukt. 
Toen riep ik de naam van de Heer aan:  
ach, red mij, Heer, van de dood! Refrein: 



2 
 

De Heer is goed en rechtvaardig,  
barmhartig is onze God. 
Eenvoudigen biedt Hij bescherming; 
Hij heeft mij gered uit de nood. Refrein: 
 

Tweede lezing: Uit de brief van de heilige apostel Jakobus, 2, 14-18. 
Broeders en zusters, 
Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen 
daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een 
broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u 
zou zeggen: Geluk ermee! Hou u warm en eet maar goed, en hij zou 
niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien – wat heeft dat voor 
zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te 
uiten, dood. Misschien zal iemand zeggen: Gij hebt de daad en ik heb 
het geloof. Dan antwoord ik: Bewijs me eerst dat ge geloof hebt als ge 
geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.  
 

Alleluia 
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
 

Evangelie: Marcus, 8, 27-35. 
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea 
van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag. Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben? Zij antwoordden Hem: Johannes de 
Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de 
profeten zijt. Daarop stelde Hij hun de vraag: Maar gij, wie zegt gij dat Ik 
ben? Petrus antwoordde: Gij zijt Christus. Maar Hij verbood hun 
nadrukkelijk iemand hierover te spreken. 
Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten 
lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden 
verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie 
dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder 
terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem 
ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn 
leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: Ga weg, satan, terug! 
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat 
God wil. Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten 
komen, sprak Hij tot hen: Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door 
zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven 
wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij 
en het Evangelie zal het redden.  
 
Acclamatie op het evangelie: GvL 270a 
Uw woord is waarheid, Heer 
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil. Wie zal ons leiden. 
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Geloofsbelijdenis: gesproken 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de 
doden; die opgestegen is ten hemel 
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.  
 

Voorbede: gesproken 

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons  
 

Offerande:  If with all your hearts –  
                    Mendelssohn (1809 – 1847).  
If with all your hearts ye truly seek me 
ye shall ever surely find me; thus saith our God.  
O that I knew where I might find him,  
that I might even come before his presence.  
If wit all your hearts ye truly seek me  
ye shall evere surely find me; thus saith our God.  
 

En dan zult gij daar de Heer, uw God, zoeken en Hem vinden,  
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart, en met uw ganse ziel.  
O, dat ik Hem wist te vinden, dat ik tot zijn woning mocht komen!  
En dan zult gij daar de Heer, uw God, zoeken en Hem vinden,  
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart, en met uw ganse ziel.  
 

Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door 
God de almachtige Vader.  
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: Missa in simplicitate 
 

Eucharistisch gebed 
Euch. Accl.: gesproken 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
Onze Vader: gesproken 
 

Vredesgebed en vredeswens 
 

Agnus Dei: Missa in simplicitate 
 

Locatie Leeuwarden 
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Communie: Soul of Christ – S. Nicholson (1875 – 1947). 
Soul of Christ, sanctify me; body of Christ, save me; blood of Christ, fill me; 

water from the side of Christ, wash me; O good Jesus, hear me! Within thy 

wounds hide me; suffer me not to be separated from thee; from the malicious 

enemy defend me; in the our of death call me and bid me come to thee; that 

with thy saints I may praise thee for ever and ever. Amen. 

Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, 

zuiver mij.Water uit de zijde van Christus, was mij. O goede Jezus, verhoor 

mij. Lijden van Christus, sterk mij. Laat mij schuilen in uw wonden. Laat mij 

nooit van u gescheiden worden. Verdedig mij tegen de boze. In het uur van 

mijn dood, roep mij tot U. En roep mij om bij U te komen, om U, met uw 

heiligen te loven, tot in de oneindige eeuwigheid. Amen.  

Slotgebed 
 

Mededelingen - Zending en zegen 
 

Slotlied:  
1.Kom en volg mij op de weg  
   gehoorzaam aan de schriften 
   die zijn vervuld in wat ik zeg: 
   zij zullen u verlichten. 
 

3.Ik geef u niet de overvloed  
   waarvan de mensen dromen 
   maar kracht die overwinnen doet 
   wat ons wil overkomen. 

2.Kom en volg mij op de weg  
   waarvan het eind verhuld is 
   maar wie volbrengt wat ik hem zeg 
   draagt de vervulling in zich. 

4.Kom en volg mij op de weg  
   en doe uw broeder leven 
   ontvang wat u tot vrede strekt 
   als zegen van Godswege. 

 
 
 

Mededelingen 
Bij de liturgie heeft u een kaartje gekregen. Omdat we in dit weekend 
ziekenzondag vieren willen we graag omzien naar de mensen die ziek zijn. We 
willen u vragen om het kaartje naar iemand toe te sturen die ziek is die u kent 
om hem of haar een hart onder de riem te steken. Elkaar nabij zijn zit in kleine 
gebaren zoals deze. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het werk van 
bezoekersgroepen van zieken en ouderen in de parochie.  
 
De hele maand september zamelen we voedsel in voor de Voedselbank in 
Leeuwarden. De manden vindt u achter in de 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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