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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              23 oktober 2021 - 30e zondag door het jaar 
 

 

 

OPENINGSLIED: GvL 538 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Messa “Laus tibi Christe”- F. Caudana (1878 – 1963) 
 
GLORIA: Messa “Laus tibi Christe”- F. Caudana (1878 – 1963) 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Jeremia 31,7-9     
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 126 
Refrein: Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo 
verheugd. 
 
De Heer bracht Sions ballingen terug; 
het was alsof wij droomden. 
Toen lachten alle monden en juichte elke tong. Refrein: 
 
Toen zei men bij de volken:  
geweldig is het wat de Heer hun deed. 
Geweldig was het wat de Heer ons deed; 
daarom zijn wij zo blij. Refrein: 
 
Keer nu ons lot ten goede, Heer,  
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. 
Die onder tranen zaaien, 
zij oogsten met gejuich. Refrein: 
 
Vol zorgen gaan zij uit, 
met zaaizakken beladen; 
Maar keren zingend weer, 
beladen met hun schoven. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING Hebreeën 5, 1-6 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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ALLELUIA : GvL 241 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Marcus Lof zij u 
Christus.  …Marcus 10,46-52…. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 265 
 
OVERWEGING 
 
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, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  

 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 

 
VOORBEDE: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Evening Hymn – H. Purcell  
(1659 – 1695) 
Now that the sun hath veil’d his light and bid the world 
goodnight, to the soft bed my body I dispose, but where 
shall my soul repose? Dear God, even in thy arms and can 
there be any sweet security! Then to thy rest, O my soul! 
And singing prauise the mercy that prolongs thy days. 
Hallelujah! Locatie Leeuwarden 
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OPROEP TOT GEBED 
 

GEBED OVER DE GAVEN    
 

PREFATIE:  GvL 281 
 

SANCTUS: Messa “Laus tibi Christe”- F. Caudana (1878 – 1963) 
 

EUCHARISTISCH GEBED: GvL 302 
 

ONZE VADER: gezongen 
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 brood en 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 

AGNUS DEI: Messa “Laus tibi Christe”- F. Caudana (1878 – 1963) 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   

COMMUNIE 

COMMUNIELIED: Ave Maria – C. Franck 

GEBED NA DE COMMUNIE 

MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN 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, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis. 
 

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. 
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 Agenda 
di. 26-10  8.30 kerkschoonmaak Bon.kerk 

Do. 28-10 20.00 Geloven nu o.l.v. past. v.d. Wal,   Wytgaard M.Tenh. 

ma. 01-11   9.00 Kerkschoonmaak Dom.kerk 

 

Wijzigingen activiteiten t/m december 
De activiteiten van de Elisabethgroep en van de Bijbelgroep van Peter 
Vermaat over Lucas gaan tot en met december niet door. Het gaat dus 
om de bijbelgroep op 2 november en 7 december en de Elisabethgroep 
van 10 nov. en 8 dec. Deze komen te vervallen. 
 
De Bijbelcursus van Chris Hoogland wordt verplaatst van 14 december 
naar 21 december en is in het Titus Brandsma Huis. De bijbelcursus van 
16 november gaat wel door en dat is in de parochiezaal bij de 
Dominicuskerk. 
 
Kerstkaarten maken: heeft u materiaal thuis liggen om kerstkaarten te 
maken maar doet u daar niets meer mee? Dan kunt u dat inleveren bij 
het kerkelijk bureau, of doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst 
(06-12804205).  
 

Of wilt u t.b.v. de inrichting van de Franciscuszaal van het TBH 
kerstkaarten maken? U kunt uw zelfgemaakte kerstkaarten dan voor 25 
november inleveren bij het kerkelijk bureau (naast de Bonifatiuskerk).  
U kunt het ook doorgeven aan pastor Germa Kamsma-Kunst. U kunt ook 
via pastor Germa materiaal vragen om kerstkaarten te maken (06-
12804205). 
 

De kaarten worden dan op zaterdag 4 december, zondag 28 november, 
5 en 12 december na afloop van de viering achter in de kerk verkocht, en 
worden voor 1,00 of 2,00 euro per stuk verkocht.  
 
Uitnodiging parochievergadering op 10 november, 20.00 uur in de 
Dominicuskerk. 
Onderwerpen die besproken worden: Hoe weer verder in de parochie na 
en met Covid19?  En Uitvaarten in de parochie, wat zijn de afspraken 
daarover binnen de parochie? Daarnaast zal het bestuur een aantal 
mededelingen doen en kunnen parochianen vragen stellen.  
 


