
 1 

     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk -  Leeuwarden  
 20e Zondag door het Jaar C      

14 augustus 2022 
       
Openingslied: :  
Refrein: 
Laudate Dominum, omnes gentes, laudat Dominum, Alleluia! 
Laudate Dominum, omnes gentes, laudat Dominum, Alleluia! 
 
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,  
huldigt de Heer, alle volken rondom; 
omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft; 
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. 
 
Refrein: 
Laudate Dominum, omnes gentes, laudat Dominum, Alleluia! 
Laudate Dominum, omnes gentes, laudat Dominum, Alleluia! 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Moge… 
 
Kyrie: Missa – C. Dobici 
 
Gloria: Missa – C. Dobici 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jer. 38,4-6.8-10 
 
Antwoordpsalm: Psalm 40 
Refrein: Heer, kom haastig mij te hulp. 
 
Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, 
Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord.  Refrein: 
 
Hij heeft mij opgetrokken uit de valkuil, uit de modderpoel, 
Hij gaf mijn voeten vaste grond, mijn schreden kracht.  Refrein: 
 
Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God,  
en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. Refrein: 
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Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,  
die met opstandigen en onoprechten niet verkeert.   Refrein: 
 
Al ben ik ook ellendig en armoedig,  
toch weet ik dat de Heer zorg voor mij draagt. 
Mijn helper zijt Gij toch en mijn bevrijder,  
mijn God, blijf dan niet talmen.      Refrein: 
 
 
Tweede lezing: Heb. 12,1-4 
 
Alleluia: GvL 260 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 
 
Evangelie: Luc.12,49-53 
 
Ev. Accl.: GvL 270b 
Vz.:   Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
  
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: 

 

allen: En in Jezus Christus,  
           zijn enige Zoon, onze Héer, 
  die ontvangen is van de heilige Geest, 
koor:  geboren uit de maagd María,  
  die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
  is gekruisigd, gestorven en begraven, 
allen:  die nedergedaald is ter hélle,  
  de derde dag verrezen uit de dóden,  
  die opgestegen is ten hemel, 
koor:  zit aan de rechterhand van Gód,  
  de almachtige Váder, 
  vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
allen:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
  de gemeenschap van de heiligen;  
koor:  de vergeving van de zónden;  
  de verrijzenis van het líchaam;  
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allen:  en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede:  
allen:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
Offerande: GvL 145 II 
Refrein: De Heer is voor wie Hem aanroept nabij. 
 
 
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 
 
Sanctus: Missa 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gezongen 
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. 
 
Agnus Dei: Missa 
 
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: Panis angelicus – C. Franck 
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Gebed   
 
Mededelingen    
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL 451 
 
 
 
 


