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St.-Dominicuskerk - Leeuwarden
7e Zondag door het Jaar C
19 februari 2022
Openingslied: GvL 619: 1, 7, 12 en 13
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.
Kruisteken - begroeting
Kyrie-litanie: GvL 211
Moge…
Eer aan God: GvL 231
Gebed
Eerste lezing: 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23
Antwoordpsalm: Psalm 103
Refrein:
De Heer is barmhartig en welgezind.
De Heer is barmhartig en welgezind.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
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zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!
Refrein:
Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

Refrein:

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.
Refrein:
Zo ver als de afstand van oost naar west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.
Zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.
Refrein:

Tweede lezing: 1 Kor.15,45-49
Alleluia:

Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.

Evangelie: Lc. 6,27-38
Ev. accl.: 270b
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
A.: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken
Voorbede:
allen:
Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed.
Offerande: orgelspel
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,
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tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
Gebed over de gaven - Prefatie
Heilig: GvL 291
Euch. Accl.: GvL 302
allen:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: gezongen
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.
Lam Gods: 331
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: GvL 415
Dankt, dankt nu allen God - met hart en mond en handen,
die grote dingen doet - hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand - en trouwe liefde bood.
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Die eeuwig rijke God - moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart - en milde vrede geven.
Die uit genade ons - behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.
Lof, eer en prijs zij God - die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest - moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
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