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OPENINGSLIED:   
1. God heeft het eerste woord. 
    Hij heeft in den beginne  
    het licht doen overwinnen, 
    Hij spreekt nog altijd voort. 
 

2. God heeft het eerste woord. 
    Voor wij ter wereld kwamen,  
     riep Hij ons reeds bij name, 
     zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3. God heeft het laatste woord. 
    Wat Hij van oudsher zeide,  
    wordt aan het eind der tijden 
    in heel zijn rijk gehoord. 
 
 

4. God staat aan het begin  
    en Hij komt aan het einde. 
    Zijn woord is van het zijnde  
    oorsprong en doel en zin. 
 

 
 



KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE:  
Er zijn zoveel dingen waar ik niet van kan zingen. 
Waarom? Waarom? 
Ook al weet ik geen lied, ik vergeet ze toch niet,  
maar draag in mijn hart de vraag en de smart: 
Waarom? Waarom?  
Uw woord vraagt van ons in vrede met elkaar te leven. Er is zoveel 
oorlog en ruzie, God, door mensen elkaar aangedaan. Vergeef ons God, 
als wij onvrede uitlokken.  
God, geef mij kracht, elke nacht, elke dag,  
zolang ik leven mag! 
 

Er zijn zoveel dingen waar ik niet van kan zingen. 
Waarom? Waarom? 
Ook al weet ik geen lied, ik vergeet ze toch niet,  
maar draag in mijn hart de vraag en de smart: 
Waarom? Waarom?  
Er zijn veel mensen die eenzaam zijn, vergeten worden of 
buitengesloten worden. Vergeef ons God, als wij hen niet zien staan.  
God, geef mij kracht, elke nacht, elke dag,  
zolang ik leven mag! 
 

Er zijn zoveel dingen waar ik niet van kan zingen. 
Waarom? Waarom? 
Ook al weet ik geen lied, ik vergeet ze toch niet,  
maar draag in mijn hart de vraag en de smart: 
Waarom? Waarom?  
Mensen kunnen elkaar hard veroordelen zonder te kijken naar het 
verhaal van de ander. Vergeef ons God, als wij dat doen. 
God, geef mij kracht, elke nacht, elke dag,  
zolang ik leven mag! 
  
GLORIA: 
Cantate Domino, cantate, canticum novum cantate,  
canticum novum, cantate! 
Alleluia, alleluia, amen, amen. 
 
Zingt een nieuw lied voor de Heer! 
Prijs de Heer, zeker, het is zo! 
OPENINGSGEBED 
 
 
 
 



EERSTE LEZING Deuteromomium 30, 10- 14    
In die dagen zei Mozes tegen de mensen: “Als jullie de stem van God 

horen, dan moeten jullie Hem 
gehoorzamen. Jullie moeten doen wat 
alle geboden en voorschriften zeggen, 
die in dit wetboek staan geschreven. Dan 
moeten jullie met ziel en zaligheid 
terugkeren tot God. De geboden die ik 
jullie nu geef zijn niet te moeilijk voor 
jullie. Zij liggen niet ver van jullie af. Zij 
zijn niet in de hemel en jullie hoeven niet 
te zeggen: Wie zal naar de hemel gaan 

om ze voor ons te halen?  En ze ons laten horen, zodat wij ze kunnen 
volbrengen? Ze zijn niet overzee en je hoeft niet te zeggen: Wie zal de 
zee overvaren om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij 
ze kunnen volbrengen? Neen, het woord is dicht bij je, in je mond en in je 
hart. Je kunt het dus volbrengen." 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: 
 
ALLELUIA :  
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 
 
In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. 
Hij zei: “Meester wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" 
Jezus sprak tot hem: “Wat staat er geschreven in de wet? Wat lees je daar?" 
Hij zei: “Je zult de Heer uw God beminnen met heel je hart en met heel je 
ziel, met al je krachten en heel je verstand; en je naaste als jezelf." Jezus 
zei: “Je antwoord is goed, doe dat en je zult leven.” Maar omdat hij zijn vraag 
wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: “En wie is mijn naaste?" Nu nam 
Jezus weer het woord en zei: “Eens viel iemand, die op weg was van 
Jeruzalem naar Jericho, in handen van rovers. Ze plunderden en 
mishandelden hem en toen ze weggingen, lieten ze hem half dood liggen. 
Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel maar 
liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, 
zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan 
die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij liep naar hem 
toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op 
zijn eigen rijdier, bracht hem 
naar een herberg en zorgde 
voor hem. De volgende 
morgen haalde hij twee 
denariën te voorschijn, gaf ze 
aan de waard en zei: “Zorg 
voor hem en wat u meer mocht 
besteden, zal ik u bij mijn 
terugkomst vergoeden." “ Wie 
van deze drie lijkt je de naaste 
te zijn van de man die in 
handen van de rovers gevallen 
is?" Hij antwoordde: “Die hem 
barmhartigheid betoond heeft." 
En Jezus sprak: “Ga dan en doe hetzelfde." Woord van de Heer – Wij 
danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
 
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:  
Hoor ons Heer, luister naar ons. Hoor ons Heer, luister naar ons. 
 

COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 

OFFERANDELIED:   
Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,  
in taal en teken wordt hier jouw droom bewaard: 
een boek dat je zelf schrijft,  
jouw tekening ingelijst, 
dat je mag delen met elkaar, 
dat je mag delen met elkaar. 
 

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,  
hier kom je weer tot leven, luister maar: 
een woord, hoor, het spreekt je aan, 
een lied waar je voor gaat staan, 
dat je mag delen met elkaar, 
dat je mag delen met elkaar. 
 

Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,  
en reizen in de ruimte, geloof het maar: 
de stilte die opengaat, 
een hart dat zich raden laat 
voor wie wil delen met elkaar, 
voor wie wil delen met elkaar. 



Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,  
hier ben je groot genoeg voor een klein gebaar: 
het brood van de vrede, de beker gegeven 
om door te geven aan elkaar, 
om door te geven aan elkaar. 
 
Hier kun je op verhaal komen bij elkaar,  
de droom van God wordt hier als een schat bewaard; 
en wij, wij vergeten niet dat oude en nieuwe lied: 
dat je mag delen met elkaar, 
dat je mag delen met elkaar. 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE:  GvL 281 
 

HEILIG:  
Heilig, Heilig, Heilig de Heer,  
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 

EUCHARISTISCH GEBED: 
 

ONZE VADER: gebeden 
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:  
Lam Gods dat wegneemt de zonden,  
de zonden van de wereld, ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods dat wegneemt de zonden,  
de zonden van de wereld, geef ons de vrede. 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED:  
Be still and know that I am God;  
be still and know that I am God; 
be stil land know that I am God. 
 

I am the Lord that healeth thee; 
I am the Lord that healeth thee;                             
I am the Lord that healeth thee; 
 

In Thee, o Lord, I put my trust. 
in Thee, o Lord, I put my trust. 
in Thee, o Lord, I put my trust. 
 

Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Ik ben het die u helen zal. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: 
Ga met God! Vaya con Dios  en à Dieu! 
 

Voor wie ons lief zijn  
vragen wij God: 
ga met uw licht 
voor hen uit! 
Al onze vrienden  
wensen wij vrede: 
 
Refrein: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
Voor alle mensen  
in deze stad: 

Locatie Leeuwarden 



Vrede en goeds  
in elk huis! 
Voor alwie kwamen  
onder dit dak: 
 
Refrein: 
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu! 
 
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 
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