Sint-Vitusparochie
St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden
12 juni 2022 – Drie-eenheidszondag-Bosk
“Als een twijgje…”

OPENINGSLIED: GvL 503
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE:
Refrein:
Om wat misdaan wordt, ziende blind,
aan grond en lucht, dier en mensenkind,
weeklaagt de aarde, afgeknecht –
zij schreeuwt om nieuw geboorterecht.
LOFZANG: GvL 563
Zingt Jubilate voor de Heer,
hemel en aarde, looft uw Vader,
heiligen, eng’len, mens en dier,
sterren en stenen, Jubilate!
Zingt Jubilate dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Zoon,
dat Hij de hemel heeft verlaten,
dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias Jubilate!
Zingt Jubilate voor de Geest,
offert de vogel Geest uw adem,
dat Hij uw hart met vuur geneest,
weest God indachtig, Jubilate!
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING

Spreuken 8, 22-31

Uit het boek der Spreuken
Zo spreekt de Wijsheid van God: De Heer schiep mij voor al het
bestaande, voor al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben
ik gevormd, lang voor het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen
waren, was ik reeds geboren, voor er bronnen waren, overstromend van
water. Voordat de bergen geplaatst werden, en voor de heuvels, werd ik
geboren. De aarde had Hij nog niet geschapen met haar vlakten, noch ook
de kostbare grondstoffen in haar schoot. Toen Hij de hemel grondvestte
was ik erbij, en toen Hij een kring trok rond de wereldzee. Toen Hij de
wolken boven bevestigde, en de bronnen aanbracht in de diepte, toen Hij
de zee haar grenzen wees, opdat het water zijn oevers niet te buiten zou
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gaan, toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde
van de Kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, dag voor dag, en speelde ik
aldoor voor zijn aangezicht. Ik speelde over het oppervlak van zijn aarde,
en het was me een genot bij de mensen te zijn.
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 8 II
Refrein:
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.
Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. Refrein:
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. Refrein:
Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, Refrein:
schapen en runderen, alles en alles,
en ook de dieren in het vrije veld,
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
al wat er wandelt op de paden van het water. Refrein:
TWEEDE LEZING: Romeinen 5, 1-5
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede
met God door Jezus Christus onze Heer. Hij is het die ons door het geloof
de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan; door Hem ook
mogen wij ons beroemen op onze hoop op de heerlijkheid Gods. Meer
nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking
leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en deze weer tot hoop.
En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart
uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Woord van de Heer – Wij danken God
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ALLELUIA:
Eer aan de Vader, en de Zoon en de heilige Geest,
God die is, en die was en die komt.
EVANGELIE:
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…
In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: “Nog veel heb Ik u te
zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt,
de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet
uit zichzelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen
aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij aan u zal verkondigen wat
Hij van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft. AI wat de Vader heeft is het Mijne."
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 270c
Woorden van oudsher gegeven
zingen van geluk en pijn
blijven spreken over leven
‘ga’ en ik zal met je zijn.
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.
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VOORBEDE:
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN
COLLECTELIED:
Wie door God Zelf is aangeraakt
is als een groene boom
die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt
als wonder blijft beleven,
een ongedacht gegeven.
Refrein:
In de ogen van de ander,
in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God,
naar Wie wij zijn gemaakt.
Als water dat doorzichtig vloeit
en vol geheimen is
van levenskracht en groei,
is God een bron van overvloed
die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven. Refrein:
Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
zolang er tijd zal zijn, wij staan
in eeuwenlange rijen
geworteld in bevrijding. Refrein:
VREDESGEBED EN VREDESWENS
VREDESLIED:
Zolang er één knop aan een bloem
nog hoop op bloeien levend houdt,
snij die niet weg maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
Zolang een druivenrank nog sap,
al is het maar één druppel heeft,
gooi die niet weg maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
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Locatie Leeuwarden

Zolang er aan een dorre stam
nog maar één groene twijg ontspruit,
snoei die niet weg maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
Zolang nog één mens in een stad
op zoek is naar gerechtigheid,
verwoest haar niet maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
Zolang nog één mens wakker blijft,
niet overmand raakt door de dood,
verwerp ons niet maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
Zolang de hoop op vrede leeft,
ook tegen beter weten in,
blus die niet uit maar wacht –
schep toekomst, maak ons nieuw.
GEBED
ONZE VADER:
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.
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED:
Refrein: In de stilte van Uw tuin, mag ik eindeloos verkeren.
Waar ik zaai, nog zonder woorden, oogst Gij mij, het is Uw grond,
plant ik in het hoogste Noorden, bloeit Gij op, wijkt kou terstond.
Zie ik uit naar milde regen, droogte overviel mijn nacht,
stroomt Uw liefde, als een zegen, door mij heen: Uw zachte kracht. Refrein:
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Nog verdwaal ik, loop mijn ronden, zoek U in mijn labyrint;
dreig ik mij daar te verwonden, weet ik dat Uw hand mij vindt.
Langzaam gaat mijn deur weer open, omdat U mijn gast wilt zijn;
mensen mogen zo weer hopen, thuis gekomen met hun pijn. Refrein:
Levenseinde telt de dagen, wij, bewoners van de tijd,
maar getijden tellen slagen van de klok van eeuwigheid.
Bidden wil ik met Uw uren, ook al ben ik onderweg;
stilte wil ik lang verduren, waar ik ook mijn reis afleg. Refrein:
Zo zal Uw natuur mij vormen, wortel ik waar U mij grondt;
vrees geen nachtelijke stormen, ik vertrouw Uw morgenstond.
Stil omheind, Gij mij gegeven, uitzicht geeft Gij, hemelsbreed,
waar Gij opbloeit kan ik leven, wordt mijn tuin een bruiloftskleed. Refrein:
COMMUNIEGEBED:
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God, naar Wie wij zijn gemaakt.
MEDEDELINGEN
OPENING TENTOONSTELLING
WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED:
Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning
hoe we elkaar tot Verbond genoot zijn.
Vonden het Woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
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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

Elke doordeweekse ochtend is het Titus Brandsma Huis geopend van 9.30
tot 11.30 uur en op vrijdag na de mis van 10.15 tot 11.30 uur. Iedereen die
zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom. Ook is het mogelijk
de krant te lezen of een spelletje te doen.
Kom gerust eens langs en proef de sfeer!
Na afloop van de viering is er koffiedrinken in het Titus Brandsma Huis
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