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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              3 juli 2022  - 14e zondag door het jaar 
 

 

Openingslied:  
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 

Kruisteken en Woord van welkom 

 
Kyrie-litanie: Paus Gregorius mis – Kees Schoonenbeek 

Heer, liefde die niet aflaat,  
hartstocht doe ons zoeken blijft, 
totdat wij U vinden, 
ontferm U over ons. 
 
Christus, Woord van God gegeven,  
tot het uiterste gegaan opdat wij herleven, 
ontferm U over ons. 
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Heer, licht en levensadem,  
die ons dopen wil met vuur: 
opdat wij gaande lijven, 
ontferm U over ons. 
 
Lofzang:  GvL 383 

Refrein:  
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. 
 
U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen. Refrein: 
 
Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt 
één en volstrekt in allen en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdesvolharding. Refrein: 
 
Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel 
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen, 
lichtende levende God. 
 
Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt 
van meet af: licht dat niet dooft, liefde die blijft. Refrein: 
  

Openingsgebed 

 
Eerste lezing: Jesaja 66, 10-14c 

 
Antwoordpsalm: Psalm 66 

Refrein: Jubelt voor God, jubelt voor God, alle landen der aarde. 
 
Jubelt voor God, alle landen der aarde,  
bezingt de heerlijkheid van zijn Naam. 
Brengt Hem uw hulde en zegt tot uw God:  
verbijsterend zijn al uw daden. Refrein: 
 
Heel de aarde moet U aanbidden,  
bezingen uw heilige Naam. 
Komt en aanschouwt wat God heeft verricht,  
ontstellende daden onder de mensen. Refrein: 
 
Hij maakte de zee tot een droge vallei,  
zij gingen te voet door de bedding. 
Laten wij juichen van vreugde om Hem  
die eeuwig regeert door zijn macht. Refrein: 
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Komt dan, godvrezenden, luistert naar mij,  
ik zal u verhalen wat Hij mij gedaan heeft. 
God zij geprezen, Hij wees mij niet af,  
onthield mij niet zijn erbarmen. Refrein: 
 
Tweede lezing: Galaten 6, 14-18 
 
Alleluia: Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, 
                God die is, die was en die zal zijn. 
 

Evangelie: Lucas 10, 1-12.17-20 

Ev. Accl.: GvL 270b 

 
Overweging 

 
Geloofsbelijdenis: 

 
 

 
 

Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collectelied en ophalen Heilig Brood 
Zoals Ik zelf gezonden ben  
zo moet ook gij op weg gaan: 
geen knechten, vrienden noem Ik u, 
mijn woord zal door uw mond gaan. 
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Wat gij gehoord hebt en gezien  
moet gij bekend gaan maken: 
wat Ik in stilte tot u sprak 

roept dat vanaf de daken. 
 
Neemt onderweg geen reiszak mee  
maar gaat met lege handen 

en boodschapt als een vredesduif: 
‘Gods rijk is nu op handen’.  
 
Leert van de duif de simpelheid  
weest waakzaam als de slangen 

en vreest niet hoe gij spreken zult 
al neemt men u gevangen. 
 
Zo zal het rijk der hemelen  
onder de mensen komen: 
op aarde zal hernieuwde hoop 

en goede vrede wonen. 
 

Halen van het Brood 

God van het heil,  
U bent één van ons geworden in Jezus van Nazareth,  
Zijn Naam draagt ons,  
Zijn lichaam voedt ons.  
Het Heilig Brood bewaard uit de Eucharistie  
hebben we nu hier op tafel gezet.  
Het Lichaam van Christus moge ons de kracht geven  
om te leven in Gods licht en vanuit zijn liefde.  
Daarom bidden we om Zijn vrede onder ons.  
 
Vredesgebed  
Waar liefde woont is geen angst. 
Waar vrede heerst is geen tweespalt. 
Deze liefde en vrede kunnen wij elkaar geven 

als we ons door God laten aanspreken 

en leven in de Geest van het evangelie. 

De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met ons allen. 
En met uw Geest. 
Wensen we elkaar die vrede van Christus toe.  
 

Voorbereiding op de Communie  
 

Locatie Leeuwarden 



5 

 

 Gij die licht zijt, liefde, God: 
 U bidden wij, U danken wij. 
 Wij zijn de eersten niet 
 die samenkomen in uw ruimte, 
 zoekend in de diepte, 
 hopend op uw aanwezigheid, 
 wachtend op tekens van leven. 
 In uw naam hebben mensen elkaar gevonden, 
 trouw ervaren, liefde gedeeld. 
 Wij die gaan in hun spoor, komen bij U aan. 
 
 Wij zijn de eersten niet 
 die horend uw stem 

 speuren naar wat U het liefste is. 
 Met uw woord hebben mensen elkaar getroost, 
 uitgedaagd en voortgeholpen, 
 wegen ten leven elkaar gewezen. 
 Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan 

 wat zij ontvingen uit uw mond. 
 En nog zijt Gij niet uitgesproken 

 en schrijft Gij in mensen uw verhaal. 
 
 Wij zijn de eersten niet 
 die rondom een tafel als deze 

 brood in handen nemen. 
 Uw eigen mens, Jezus van Nazaret, 
 reikte ons uw liefde aan, 
 gaf uw aanwezigheid gestalte. 
 En broers en zussen in zijn naam 

 gaven ons deze tekens door 
 van leven gedeeld en vereeuwigd. 
 Wij danken U, wij bidden U: 
 houd ons gaande op zijn weg. 
 
In dat vertrouwen dat God met ons meegaat op onze levensweg  
bidden we het gebed dat Jezus ons gegeven heeft 
Onze Vader gesproken 

 

De Heer zegt:  
 “Ik ben het levend brood, dat uit de hemel is neergedaald.  
 Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid”. 
 Kom dan allen, eet van de gaven die de Heer U aanbiedt  
 en zijn vrede zij met u allen. 
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Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.  
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één 
woord en ik zal gezond worden.  
 
Communielied:  

Wij leven niet van brood alleen, 
noch dankzij onze daden. 
Wat ons vervullen kan en voedt 
is vriendschap en genade. 
 

Wij leven niet buiten de tijd, 
noch hoog boven de aarde. 
Van wat gewoon en weerloos is 

ontdekken wij de waarde. 
 

Wij leven niet ten prooi aan angst, 
noch buigen wij voor machten. 
Wij durven onze vrijheid aan, 
de liefde leert ons wachten. 
 

Wij leven van het woord van God, 
dat vruchten draagt in daden. 
Wie Gods woord horen wil en doet 
zaait vriendschap en genade. 
 

Dankgebed na de Communie  
Eeuwige God, U komt alle lof toe.  
In Jezus, uw Zoon, hebt U zich  
blijvend met ons verbonden.  
Geef, dat wij uw vertrouwen niet beschamen 

nu wij in dit Brood uw verbond gedenken  
en bouwen aan een wereld waarin U kunt wonen.  
Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 
 

In Jezus, uw Zoon, hebt U laten zien  
wat leven is in uw Geest.  
Hij leert ons te geloven in uw trouw en nabijheid,  
in uw zorg en verbond.  
Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 
 

In Jezus, uw Zoon, is uw Woord vlees geworden.  
In Hem nodigt U ons uit  
geloof te schenken aan uw woord  
en het te volbrengen in onze wereld.  
Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 
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In Jezus, uw Zoon, hebt U zich laten kennen  
als een betrouwbare God.  
In Hem bent U ons nabij,  
ook als wij niet kunnen geloven  
dat voor U het onmogelijke mogelijk is.  
Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 

 
In Jezus, uw Zoon, is zichtbaar geworden  
hoe U ons mensen draagt.  
In Hem daagt U ons allen uit geloof te schenken aan elkaar  
op de weg van Hem die ons bevrijdt tot nieuw leven,  
Jezus Christus die met U is  
al de dagen tot in eeuwigheid. Amen.  
 
Mededelingen 
 

Zegebede 

 
Slotlied:  
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is. 
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Mededelingen 
 

• Er zijn deze week geen doordeweekse vieringen, 
 

• maandag 4 juli 9.30-11.30 mandala's kleuren in Franciscuszaal 
 

• maandag 4 juli 9.00 uur Kerkschoonmaak in de Dominicuskerk 
 

• 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/  
9 juli, van 11.00 uur tot 17.00 uur Vruchtenmarkt op kerkplein Doopsgezinde 
kerk Wirdumerdijk 18 
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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