Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden
22e zondag door het Jaar 27-28 augustus 2022

Openingslied: GvL 612
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
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: Sir.3,17-18.20.28-29
Antwoordpsalm: Psalm 68
Refrein:
Heer, uw kudde heeft haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid.
Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde
en staan onbezorgd voor het aanschijn van God.
Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn Naam,
Hij is de Heer, juicht Hem toe!
Refrein:
Voor wezen een vader, voor weduwen een steun
is God in zijn heilige woning.
Verwaarloosden geeft Hij een eigen huis,
gevangenen vrijheid en voorspoed.
Refrein:
Een voedzame regen kwam neer uit de hemel,
uw uitgeput erfdeel hebt Gij verkwikt.
Uw kudde heeft daar haar rustplaats gevonden,
die Gij in uw goedheid voor haar hadt bereid. Refrein:
Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a
Alleluia:
Het woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond.
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen
om kinderen van God te worden.
Evangelie: Luc.14,1.7-14
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
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Voorbede: GvL 361
allen:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Collecte
Offerande: GvL 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 295
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 335
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
Slotlied: GvL 418: 1,2,3,7 en 8
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Mededelingen
Geloof op Tafel
Wil je meer weten over het geloof of wil je je eigen geloof verdiepen, doe
dan mee met deze nieuwe gespreksgroep? Aan de hand van een video
wordt een thema uitgelicht en daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Kennis van geloof en bijbel is geen noodzaak. De groep staat open voor
iedereen, ook als je niet bij de parochie hoort.
De ochtendgroep is in Wergea en Wytgaard eindigt met een lunch en is
van 10.30 tot 13 uur. Data: 9 en 30 sept. 28 okt. 11 nov. en 2 dec. De
avondgroep is in het Titus Brandsma Huis en begint met een warme
maaltijd. Het is van 18.30-21 uur. De data zijn: 6 en 27 sept. 18 okt. 8 en
29 nov. De kosten zijn 5 Euro per keer of 20 Euro voor vijf keer als je
vooraf betaalt. Dit is inclusief de maaltijden.
Meld je nu aan via: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
Synodaal proces
Samen in gesprek gaan over de toekomst van onze kerk is waardevol
gebleken dit voorjaar. Daarom bespreken we komend seizoen ook de
overgebleven 7 vragen van het synodaal proces dat door paus
Franciscus is begonnen. Op 7 september spreken we over
Tochtgenoten. Met wie zijn we onderweg? En wat betekenen we voor
elkaar? U bent om 14 uur ‘s middags welkom of om 19.30 uur ‘s avonds
in het Titus Brandsma Huis. Aanmelden kan via
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Zondag 11 september zal in de Bonifatiuskerk om 11.00 uur een
Pontificale Hoogmis plaatsvinden waarin onze bisschop zal voorgaan
Tijdens deze viering zal door hem het gerestaureerde Adema orgel
worden ingezegend.
Vervolgens is er in deze kerk 's-middags om 15.00 uur een
Feestelijk inspeelconcert
Iedereen van harte welkom!
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