Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden
3 september 2022 - 23e zondag door het jaar
OPENINGSLIED: GvL 446
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE: GvL 212
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:
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Wijsheid 9, 13-18b
Woord van de Heer – Wij danken God
ANTWOORDPSALM: Psalm 90 – Bullens
Refrein: Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest voor ieder geslacht
opnieuw.
Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt: keer terug kind van mensen! Refrein:
Voor U zijn duizend dagen één dag
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht. Refrein:
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Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt. Refrein:
Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig. Refrein:
Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat wij doen. Refrein:
TWEEDE LEZING:
Filémon 9b-10. 12-17
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA: Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Lof zij u
Christus.
…Lucas 14, 25-33….
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 265
OVERWEGING
GELOOFSBELIJDENIS: GvL 722, gesproken
VOORBEDE: GvL 361
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
OFFERANDELIED: GvL 40
Refrein: Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde.
OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE: GvL 281
HEILIG: GvL 291
EUCHARISTISCH GEBED: Acclamatie GvL 302
Heer Jezus wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt
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ONZE VADER:
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol
vertrouwen bidden:
Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brooden vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.
Verlos ons Heer…..
Want van U is het koninkrijk en de kracht, En de heerlijkheid in eeuwigheid.
VREDESWENS
LAM GODS: GvL 331
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE - COMMUNIELIED: Orgelspel
GEBED NA DE COMMUNIE
SLOTLIED:
1.U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2.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.

3.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.
Agenda
Za.
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13.00
18.30
14.00
10.30
19.00

Koffiedrinken na de viering
Kaarten maken en mandela’s kleuren
Kerkschoonmaak Dominicuskerk
English/Ned. mass
Evangelie van Lucas olv Peter Vermaat
“Geloof op tafel” olv. Pastores
Synodale dialoog 14.00 uur en 19.30 uur
“Geloof op tafel” olv. Pastores
Klupcatechese
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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 in Wergea of Wytgaard eindigt met
een lunch 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
betaald, incl. de maaltijden. Aanmelden: 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!

Zondag 11 september familiezondag voor ouders, kinderen van 0-10 jaar en
tieners (10-20 jaar) 9.30-13.00 uur Mariatenhemelopneming, Tjissema 2,
Wytgaard . Ouders praten over een geloofsonderwerp en de kinderen hebben
een eigen viering in de parochiezaal. We sluiten af met een gezamenlijke
lunch. Kom ook!
Opgeven vóór 7 september bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
Als vervoer een probleem is bel pastor Lysbeth 06-24843682 of pastor Germa
06-12804205. P.S. neem per gezin iets mee voor de voedselbank. \
Zondag 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.
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