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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk Leeuwarden 

Zaterdag 9 oktober 2021 

28e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 558 

1.Wij treden biddend in uw licht,  
   op U is onze hoop gericht, 
   die alles wat op aarde leeft 
   te allen tijd uw liefde geeft. 
 

2.God, Vader, die van eeuwigheid,  
   het heil der mensen hebt bereid, 
   geef dat uw alverlossend woord 
   in groot vertrouwen wordt   
   aangehoord.        

3.God, Zoon, die door uw offerdood  
de deur naar ’t leven weer ontsloot, 
wij vragen dringend altijd weer: 
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 
 
 

4.God, goede Geest van heiligheid,  
  die ieder mens in liefde leidt, 
  brengt allen samen en bewerk 
  de eenheid van de christenkerk. 
 

Kruisteken en begroeting 
 
Kyrie-litanie:  GvL 211 
Bidden wij met geloof in ons hart  
tot de Vader van hemel en aarde, 
dat Hij de wereld bewaart 
als het werk van zijn handen. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in ons hart  
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Bidden wij met geloof in ons hart  
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het licht van Gods aanschijn: 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
Luister, Heer, ontferm U over ons. 
 
Eer aan God: GvL 231 Markusmis 
 
Openingsgebed 
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Eerste lezing: Uit het boek der Wijsheid 7,7-11 
 

Antwoordpsalm: Psalm 90 
Refrein: Verleen ons van nu af uw rijkste zegen  
              en laat heel ons leven gelukkig zijn. 
 

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten  
en zo te komen tot wijsheid van hart. 
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons? 
Wees toch uw dienaars genadig. Refrein: 
 

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen  
en laat heel ons leven gelukkig zijn. 
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,  
bestuur onze handen bij al wat wij doen. Refrein: 
 

Laat zien aan uw dienaars waartoe Gij in staat zijt  
en toon hun zonen uw heerlijkheid. 
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,  
bestuur onze handen bij al wat zij doen. Refrein: 
 

Tweede lezing: Uit de brief aan de Hebreeën 4, 12-13 
 

Alleluia: Mijn schapen luisteren naar mijn stem,  
                zegt de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij.    
 

Evangelie: Marcus 10, 17-27 
 

Ev. Accl.: GvL 270b 
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 

Verkondiging 
 

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 nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 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. 
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Voorbede: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
Offerande: orgelspel 
 
Aanhef prefatie: GvL 281 
 
Eucharistisch gebed VI: GvL 732 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 304 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Onze Vader: gesproken 
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…..  
Want van U is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
 
Lam Gods: GvL 331 
 
Communie: orgelspel 
 
Gebed na de communie 
 
Zegen en wegzending  
 
 
Slotlied: GvL 447 
God wil een tempel bouwen  
om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam,  
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 
 
Die bloem gaat zich ontvouwen,  
het zonlicht wekt haar zacht -, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
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zo heeft zij willen wachten, 
de hoop in zich gevoed; 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 
 

Zijn warmte zal verlichten  
de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom, reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen:  
een wereld wijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 
worden er kind aan huis. 
 

de ruil 
 
ze hoorde tot de jetset van haar tijd 
en was vrij vaak het stralend middelpunt 
van barbecue, toernooi of vreugdefeest 
toch koos zij voor gebed en eenzaamheid 
 

zij wilde niet de echtgenote zijn 
van keizer, koning, graaf of prins, maar bruid  
van hem die wordt veracht, hij is de arme 
getekend door het kruis, maar soeverein 
 

zij ruilde dans en drank, genot en weelde  
voor brood en water, armoe en ontbering   
ze wilde naakt zijn, nergens mee bekleed 
niet soberheid, maar overvloed verveelde 
 

het arme leven bleek heel rijk te zijn 
ze gaf zichzelf, er was alleen maar jij 
 
peter vermaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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