Sint-Vitusparochie

St.-Dominicuskerk - Leeuwarden
24e zondag door het Jaar
10 september 2022

Openingslied: Psalm 119 I
Allen:
Een lamp voor mijn voet is uw woord,
Een helder licht op mijn pad.
Kruisteken - begroeting
Kyrie-litanie: GvL 212
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:
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: Ex. 32,7-11.13-14
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Antwoordpsalm: Psalm 51
Refrein: Ik ga weer naar mijn Vader
God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
Was mijn schuld volkomen van mij af,
reinig mij van al mijn zonden.
Refrein:
Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
geef mij weer een vastberaden geest.
Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Refrein:

Heer, maak Gij mijn lippen los,
dat mijn mond uw lof kan zingen.
Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af. Refrein:
Tweede lezing: 1 Tim.1,12-17
Alleluia:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer,
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Evangelie: Luc.15,1-32 of 15,1-10
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 122 I
Refrein:
Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:
“wij gaan op naar het huis van de Heer.”
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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

Zegen
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,
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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.

Locatie Leeuwarden

Mededelingen
Zondagmiddag 15.00 uur in de Bonifatiuskerk, feestelijk inspeelconcert
ivm inwijding orgelrestauratie. Na afloop van dit concert kunt u ook het
nieuwe orgelboek: “een prachtig werk” kopen. Kost € 15
Zaterdag 17 sept is er een feestelijke viering met de Bonifatius cantorij
en blaasmuziek in de St. Dominicuskerk. Het is dan 85 jaar geleden dat
Aartsbisschop Jan de Jong de kerk op 13 sept. 1937 inwijdde en de
relieken van de martelaren van Gorkum in het altaar metselde. Na afloop
kunt u een kleine tentoonstelling bekijken van die dag, en er is koffie
met iets lekkers.

18 september 11.00 uur is er geen viering in de Bonifatiuskerk i.v.m. een
oecumenische viering bij het Leger des Heils in Bilgaard.
Ook daar bent u welkom.

Wo. 14-09 20.00
Za. 17-09 20.00
Ma. 19-09 19.30

Elisabethgroep olv Peter Vermaat
Koffiedrinken na de viering
Bibliodrame olv Germa Kamsma
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