Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
11 juni 2022 – Drie-eenheidszondag

OPENINGSLIED: GvL 558
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE: GvL 211
GLORIA:
Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo,
gloria, gloria, in excelsis Deo.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,
die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Refrein:
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein:
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Refrein:
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Spreuken 8, 22-31
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: psalm 8
Refrein: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde.
Als ik kijk naar de hemel, het kunstwerk van uw vingers,
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet.
Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt. Refrein:
Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,
hem omkleed met schoonheid en met pracht;
Heel uw schepping aan hem onderworpen,
alles aan zijn voeten neergelegd. Refrein:
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Runderen en schapen overal,
ook de wilde dieren op de velden;
Vogels in de lucht en vissen in de zee,
al wat wemelt in de oceanen. Refrein:
TWEEDE LEZING
Romeinen 5, 1-5
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA :
Eer aan de Vader, en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig evangelie van
Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes Lof zij u Christus
… Johannes 16, 12-15…
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 265
OVERWEGING
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: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED:
O Vader wil aanvaarden dit brood en deze wijn,
die van uw goede aarde de rijke gaven zijn.
Van U is al het leven, de wereld en de tijd;
U hebt ze ons gegeven in uw goedgunstigheid.
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O Vader, hoor ons smeken, wil ons genadig zijn,
nu wij het brood gaan breken en drinken deze wijn.
Uw Zoon is in ons midden in dood en heerlijkheid,
zijn Geest zal voor ons bidden, Hij maakt zijn volk bereid.
OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE: GvL 281
HEILIG: GvL 291
EUCHARISTISCH GEBED: acclamatie: GvL 302
ONZE VADER: gezongen
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen
bidden:
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.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
VREDESWENS
LAM GODS: GvL 331
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: orgelspel
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: (melodie van GvL 538)
O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.
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Locatie Leeuwarden

U loven we in dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.

---------------------------------------------------------------Agenda
ma.
ma.
za.

13-06 9.00
13-06 19.00
18-06

Kerkschoonmaak Dominicuskerk
English/Ned. mass
St. Vitus parochiedag

Dom.kerk
Dom.kerk

Activiteiten rond Bosk, zie voor meer informatie de website van de
parochie www.sintvitusparochie.nl
en https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/
Woensdag 15 juni,19.30-21.30, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 8,
Lezing door prof.dr.ir. Cees Buisman “wereldwijde waterhuishouding”
Zoals hij in zijn boek “de mens is geen plaag” beschrijft, zal de prof.dr.ir. Cees
Buisman op een begrijpelijke manier vertellen hoe het er momenteel voorstaat
met de wereldwijde waterhuishouding. Wat is nodig om te zorgen dat er voor
iedereen wereldwijd voldoende water ter beschikking is en blijft? De entree is
vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
VITUSDAG zaterdag 18 juni 2022: ‘Kleurrijk en Gastvrij’
Gaat u met teksten van Titus Brandsma en met mede-parochianen
op weg? Te voet of op de fiets?
Startplaatsen en -tijden:
Stiens, Ikeleane 12
te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.
Wytgaard, parochiekerk te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.
Wergea, parochiekerk te voet 9.30 u. - fiets 11.00 u.
Titus Brandsma Huis
stadswandeling 10.30 u.
• U kunt ook alleen deelnemen aan de maaltijd, zonder fiets- of wandeltocht.
(Doet u mee aan de wandeling vanuit Stiens, Wytgaard of Wergea
dan graag eigen vervoer terug regelen. In uiterste nood zullen wij voor vervoer
zorgen)
Maaltijd en Ontmoeting 12.00 uur in het vernieuwde Titus Brandsma Huis.
Maak - ook culinair - kennis met mede-parochianen uit alle windstreken!
Wilt u ook iets maken voor de lunch, graag even doorgeven
Korte slotviering 13.30 uur St.-Bonifatiuskerk
Graag opgeven t/m 12 juni a.s. via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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