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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              10 juli 2022 - 15e zondag door het jaar 
 

 

 
 

OPENINGSLIED: GvL 446 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 216 
 
LOFZANG: GvL 563 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Deuteronomium 30,10-14      
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 69 
 
Refrein: 
Zie toe, geringen, en wees verheugd,  
schep moed Gij allen die God zoekt. 
 
Mijn gebed, Heer, richt ik tot U,  
nu is het de tijd van genade. 
Verhoor mij Heer, want mild is uw zegen, sta mij met heel uw 
barmhartigheid bij. Refrein: 
 
Ik ga gebogen onder mijn smart; 
God, laat uw hulp mij beschermen. 
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang, 
Hem dankbaar overal prijzen. Refrein: 
 
Zie toe, geringen, en wees verheugd,  
schep moed, gij allen die God zoekt. 
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,  
vergeet zijn gevangenen niet. Refrein: 
 
Want God zal Sion verlossen, 
Hij bouwt Juda’s steden weer op. 
Zijn kroost zal het land weer erven, 
Gods Naam zal in ere zijn. Refrein: 
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TWEEDE LEZING:  Kolossenzen 1,15-20 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: GvL 241 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
en Wij zullen tot hem komen. 
 
EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u 
Christus.    Lucas 10,25-37   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 265 
 
OVERWEGING 
 
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 

 
VOORBEDE:  
Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
COLLECTELIED:  Psalm 119 III 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
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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: orgelspel 
 
COMMUNIEGEBED: Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: GvL 538 
 
Mededelingen 9 en 10 juli 
 

• Er zijn maandag, dinsdag en woensdag geen doordeweekse 
vieringen , 

 

• Het Titus Brandsma Huis gesloten is van 11 juli tot en met 14 
augustus. 
Er zijn die tijd geen ontmoetingsochtenden. Ook is er dan na de 
viering geen koffiedrinken. 

 

• Activiteiten rond Bosk 
zie voor meer informatie de website www.sintvitusparochie.nl     
en https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/  
10 juli 15.00-17.00 uur Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Lezing en 
dialoog over  ‘hergebruik/kringloop’  met Gerrit-Jan Vernhout en 
Trees van Montfoort 

http://www.sintvitusparochie.nl/
https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/
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Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaald verzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, 
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. 
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u 
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code: 

• De camera van uw IPhone 

• de camera van uw Android toestel. Werkt dat 
niet meteen, installeer dan een gratis QR 
scanner aap (bijv. de app QR Code reader) 

• de bank App: log in en klik op Scan QR 
Wij danken u alvast voor uw giften. 

 
 

 

 

Locatie Leeuwarden 


