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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk -  Leeuwarden  
 26e Zondag door het Jaar C      

25 september 2022  
       
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  -  Begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Moge… 
 
Kyrie: Messe brève in C 
 
Gloria: Messe 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Am. 6,1a.4-7 
 
Antwoordpsalm: Psalm 146 
Refrein:  
De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
De Heer zal ik loven mijn leven lang. 
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De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid.   Refrein: 
 
De ogen van de blinden opent de Heer,  
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen,  
de Heer, behoedt de ontheemden.  Refrein: 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen. 
De Heer is koning in eeuwigheid,  
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. Refrein: 
 
 
Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16 
 
Alleluia:  
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,  
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 
Evangelie: Luc.16,19-31 
 
Ev. Accl.: GvL 270b 
Pr.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
A .: 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, 
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  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:  Psalm 150 II 
Refrein: Alles wat adem heeft love de Heer. 
 
 
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: Messe brève 
 
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: Messe brève 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
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allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie:  Psalm 84 
Refrein:  Gelukkig is de mens, die zijn vertrouwen in U stelt,  

o Heer van alle machten. 
 
Hoe vredig is het waar Gij woont, Heer God van alle machten.  
Verlangen zal ik met hart en ziel, naar het huis waar Gij mij wacht. 
De vogel vindt een eigen nest; de zwaluw een plaats voor zijn jongen. 
Gelukkig de mens die woont bij U, hij zal U loven zijn leven lang. Refrein. 
 
Trekken wij door een dorre woestijn, Gij maakt het tot een vallei vol 
bronnen. De lenteregen zegent het land, zo trekken wij voort naar uw 
heilige stad. 
Heer van de machten hoor mijn gebed, God van Jakob luister naar mij.  
Bescherm ons, uw volk, dat Gij hebt geroepen, zegen ons die hier voor 
U staan. Refrein. 
 
Beter één dag in uw nabijheid, dan duizend dagen in de woestijn.  
Beter te toeven op uw drempel, dan mijn leven te slijten, ver van U af. 
Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen, Gij brengt mij tot aanzien Gij 
maakt mij bemind.  
Ik zal genade vinden in uw ogen, als ik rechtop kan staan zonder bedrog. 
Refrein. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Gebed - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 565 
 
 
 
 


