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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk - St.-Bonifatiuskerk  -   

Leeuwarden  
 16e Zondag door het Jaar C      16-17 juli 2022 
  

 
Openingslied: GvL 619: 1, 5, 11, 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 deed met Abraham 
die Hij nageslacht beloofde 
talrijker dan korrels zand. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham. 
 

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 216 
 
Moge… 
 
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: 
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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: 
 
Gebed 
 
 
Eerste lezing: Gen. 18,1-10a 
 
Antwoordpsalm: Psalm 15 
Refrein: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? 
 
Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,  
in zijn hart geen boze plannen koestert, 
geen bedrog pleegt met zijn tong; 
wie zijn evenmens geen schade doet. Refrein: 
 
Wie zijn buren niet te schande zet; 
wie de boosdoener veracht. 
Maar de dienaars van de Heer in ere houdt; 
wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt. Refrein: 
 
Wie zijn bezit niet uitleent tegen woeker, 
als getuige niet omkoopbaar is. 
Wie zich zo gedraagt  
zal niet wankelen in eeuwigheid. Refrein: 
 
Tweede lezing: Kol. 1,24-28 
 
 
Alleluia:  
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus  
ons innerlijk oog verlichten 
om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. 
 
Evangelie: Luc.10,38-42  
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Ev. accl.: GvL 265 
allen: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 

Voorbede: GvL 361 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Collecte 
 

Offerande: Psalm 27 
Refrein:  
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 
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, 
  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: gesproken 
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: GvL 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. 
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Communie: orgelspel 
 
Gebed  - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 651 
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen  
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
2. Engelen zendt Hij alle dagen                                         
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven,  
rust aan een koele waterbeek. 
 

3. Hem zal de nacht niet overvallen  
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen  
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. 

 
 
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 van de parochie 
www.sintvitusparochie.nl  
en https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/  

 
20 juli 19.30-21.30 uur Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Lezing en dialoog over 
‘Energietransitie’ met  Marjolein Tiemens en Bouwe de Boer 

 
Bosk vraagt om hulp in de vakantieperiode om de bomen te verplaatsen: 
Heb je een middag tijd in week 30 en/of 31 (25-29 juli en 1-5 augustus) meld je dan 
aan. Neem gerust 1 of meerdere personen mee. We verplaatsen op de 
doordeweekse middagen. Voor aanmelden of  info mail  deelnemers@bosk.frl.   

 

Locatie Leeuwarden 
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