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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk -  Leeuwarden  
 25e Zondag door het Jaar C      

17 september 2022 - Feest van Kerkwijding 
       
Openingslied:  
De vreugde voert ons naar dit huis - waar 't Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit - en wekt in ons het lied. 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt - van wie zijn voorgegaan, 
 
dit huis, dat alle sporen draagt - van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, - wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar - de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, - waar Gij U vinden laat? 
 
Onthul ons dan uw Aangezicht, - uw Naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, - uw voorbedachte raad. 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan - van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
en reik ons zelf als leeftocht aan - het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, - maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt - tot alles is volbracht. 
 
Kruisteken – Begroeting - Schuldbelijdenis 
Moge… 
 
Kyrie: Missa Brevis – Jacob de Haan 
 
Gloria: Missa Brevis 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Am. 8,4-7 
 
Antwoordpsalm: Psalm 113 
Refrein: Verheerlijkt de Heer, die de arme opbeurt. 
 
Verheerlijkt, dienaars des Heren, verheerlijkt de Naam van de Heer. 
De Naam van de Heer zij geprezen vandaag en in eeuwigheid. 
Refrein: 
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Want boven de volkeren troont de Heer, zijn Glorie beheerst de hemel. 
Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten? 
Refrein: 
 
Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde. 
Die machtelozen tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt. 
Refrein: 
 
Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen,  
te midden der machtigen van zijn volk. 
Refrein: 
 
Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8 
 
Alleluia:  
Spreek, Heer, uw dienaar luistert:  
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
Evangelie: Luc.16,1-13 
 
Ev. Accl.: GvL 270b 
Vz.:   Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
  
Preek 
 
Bewieroking apostelkruisjes 
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;  
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           de heilige katholieke kérk, 
  de gemeenschap van de heiligen;  
koor:  de vergeving van de zónden;  
  de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede:  
allen:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
Offerande:  Here I am, Lord – Malcolm Archer 
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. 
All who dwell in dark and sin My hand will save. 
I, who made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 
 
Refrein: 
Here I am, Lord, Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night. 
I will go, Lord, if You lead me. 
I will hold Your people in my heart. 
 
I, the Lord of snow and rain, I have borne my people’s pain. 
I have wept for love of them. They turn away. 
I will break their hearts of stone, Give them hearts from love alone. 
I will speak my word to them. 
Whom shall I send?   Refrein: 
 
I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. 
I will set a feast for them. My hand will save. 
Finest bread I will provide Till their hearts be satisfied. 
I will give my life to them. 
Whom shall I send?   Refrein: 
 
 
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 / Benedictus: Missa Brevis 
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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 Brevis 
 
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:  Bread of the world – Bullard 
Bread of the world, in mercy broken, Wine of the soul, in mercy shed, 
By whom the words of life were spoken, 
And in whose death our sins are dead. 
Look on the heart by sorrow broken, Look on the tears by sinners shed; 
And be your feast to us the token That by your grace our souls are fed. 
 
Gebed - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 509a 
 
 
 
 


