Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden 16-17 oktober 2021
29e zondag door het jaar
Openingslied: Openingslied: GvL 561
Kruisteken - begroeting
Schuldbelijdenis
Kyrie: Messe in f – J.G. Rheinberger
Gloria: Messe in f
Gebed
Eerste lezing: Jes. 53,10-11
Antwoordpsalm: Psalm 33
Refrein:
Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid. Refrein:
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen:
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden. Refrein:
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
Refrein:
Tweede lezing: Heb. 4,14-16
Alleluia:
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.
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Evangelie: Mc. 10,35-45
Ev. Accl.: GvL 265
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
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.
Offerande: O gladsome light – H. Oxley (b. 1933)
O gladsome light of the holy glory of the immortal Father,
heav’nly, holy, blessed Jesus Christ.
Now that we have come tot he settinmg of the sun,
and behold the lights of evening,
we praise you Father, Son and Holy Spirit.
For it is right at all times to worship you,
to worship you with voices of praise,
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O Son of God and giver of life.
Therefore all the world glorifies you,
O Son of God, heav’nly, holy, blessed Jesus Christ. Amen.

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: Messe in f
Euch. Accl.: GvL 302
allen:
Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot gij wederkeer, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: zingen 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: Messe in f
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 – J.G. Rheinberger
Gebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL 418: 1, 3, 7 en 8
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