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

Leeuwarden  
 17e Zondag door het Jaar C      23-24 juli 2022 
  

Openingslied: GvL 119 I I 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 

Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 211 
 
Moge… 
 
Eer aan God: GvL 231 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Gen.18,20-32 
 
Antwoordpsalm: Psalm 138 
Refrein: 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord. 
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U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,  
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. 
Ik zing voor U en alle hemelmachten  
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. 
Refrein: 
 
U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,  
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,  
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. 
Refrein: 
 
Waarlijk verheven is de Heer, die let op de geringe, 
maar op de trotsen neerziet van omhoog. 
Te midden van gevaren houdt Gij mij in leven, 
Gij weert de woede van mijn vijand af. 
Refrein: 
 
Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:  
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem. 
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;  
vergeet het maaksel van uw handen niet! 
Refrein: 
 
Tweede lezing: Kol. 2,12-14 
 
Alleluia: GvL 244 
Halleluja, halleluja! 
Gesprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de geheimen 
van het koninkrijk aan kind’ren openbaart. 
Halleluja, halleluja! 
 
Evangelie: Luc.11,1-13 
 
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. 
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Collecte 
 
Offerande: orgelspel 
 
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. 
 
Communie: orgelspel 
 
Gebed   
 
Mededelingen  
 
Zegen 
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Slotlied: GvL 538 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Titus Brandsma Huis gesloten tot en met 14 augustus. 
Er zijn in 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  
of https://arcadia.frl/agenda/138603/leeuwarder-kerken/  
 

31 juli 15.00-17.00 uur Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Afsluitende lezing en 
dialoog: Wat hebben de bomen ons geleerd? Trees van Montfoort 
 
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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