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OPENINGSLIED: 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin. 

KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: M. Archer 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
 
GLORIA: Taizé 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus, 
bonae voluntatis! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Uit de Profeet Jeremia (31,7-9) 
  
Dit zegt de Heer: “Jubel van vreugde om Jakob, juich om de heerser van 
de volken; bazuin het rond, prijs God en zeg: de Heer heeft redding 
gebracht aan zijn volk, aan de rest van Israël. Ik haal hen terug uit het 
noorden, van het einde der aarde breng ik hen bijeen, ook de blinden en 
lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij 
terug. In tranen gingen ze heen; getroost leid Ik hen terug. Ik voer hen 
naar stromende beken over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. 
Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene."  
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: 



3 

 

 
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: 
 
ALLELUIA:  
Als je de Heer zoekt, zal je niets ontbreken. 
Want Hij zegt: kom hier, en Ik zal je verkwikken. 
 
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.  
Uit de Kijkbijbel (Marcus 10, 46-52)  
Op een dag komt Jezus in de buurt van de stad Jericho. Langs de kant van 
de weg zit Bartimeüs. Hij is blind en bedelt om geld. Hij hoort dat er een 
heleboel mensen voorbijkomen. ‘Wat is er aan de hand?’ vraagt hij. En 
iemand antwoordt hem: ‘Jezus van Nazareth komt voorbij’. Dan begint 
Bartimeüs hard te roepen: ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ De mensen die 
vooraan lopen zeggen boos tegen hem: ‘Hou toch je mond!’ Maar hij 
schreeuwt nog veel harder:  ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ Jezus blijft 
staan. Hij zegt tegen de mensen: ‘Roep hem eens bij me.’ Dat doen ze. Ze 
gaan naar Bartimeüs toe. ‘Kom man, opstaan’, zeggen ze tegen hem. ‘Hij 
roept je’.  Bartimeüs loopt naar Jezus toe. Jezus vraagt hem: ‘Wat moet ik 
voor je doen?’ ‘Ik wil kunnen zien, Heer’ antwoordt Bartimeüs. Dan zegt 
Jezus: ‘Je zult kunnen zien. Omdat je zoveel vertrouwen in Mij hebt’  Meteen 
kan Bartimeüs zien. Wat is hij blij! Hij dankt God voor alles wat er gebeurd 
is. Voortaan blijft hij altijd bij Jezus. Ook alle mensen die het gezien hebben 
danken God.     
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
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OVERWEGING 
 
LIED NA DE OVERWEGING: 
Zoon van David, kijk naar mij: kyrieleis! 
Jezus, loop mij niet voorbij: kyrieleis! 
 
Er zit een blinde bij de poort,  
de poort van Jericho. 
Hij heeft van Jezus’ komst gehoord,  
en daarom roept hij zo: 
Zoon van David, kijk naar mij: kyrieleis! 
Jezus, loop mij niet voorbij: kyrieleis! 
 
En Jezus heeft die roep verstaan,  
Hij zegt niet: zwijg maar stil! 
Hij roept hem van zijn plaats vandaan,   
en geeft hem wat hij wil. 
Zoon van David, kijk naar mij: kyrieleis! 
Jezus, loop mij niet voorbij: kyrieleis! 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de Maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven; 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden; 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
VOORBEDE: gesproken 
Hoor ons Heer, luister naar ons 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
 
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
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LIED:   
Onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,  
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
ONZE VADER: gesproken 

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. 
  Want van U is het koninkrijk en de kracht 

En de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
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COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED:  
Wees gegroet, Maria, vol van genade,  
de Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw 
schoot. 
Heilige Maria, moeder van God,  
bid voor ons, zondaars,  
nu en in het uur van onze dood.  
Amen, amen. 
 
COMMUNIEGEBED:  
Goede God, 
U kent ons verdriet en ons tekort, 
onze onmacht en ons falen, 
de pijn die we elkaar kunnen aandoen, 
de honger in de wereld, de oorlog en de onderdrukking. 
U die ons ziet, God, 
en die ondanks alles onze God wilt zijn, 
onze toekomst, onze vrede, U danken wij. 
 
Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
Ons leven bent U, God: 
de adem die ons leven doet, 
ons verlangen naar geborgenheid, 
naar vrede in de wereld, 
naar recht voor elke mens. 
U die alles in allen bent, 
U die in ons allen bent: 
U roept ons telkens tot nieuw leven, 
U nodigt ons uit om op te staan 
om op weg te gaan, het vrije leven tegemoet, 
naar het land van belofte. Daarom danken wij U. 
 
Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
En telkens als wij aarzelen, terugvallen of niet durven, 
houdt U ons uw Zoon voor, uw meest beminde, 
die ons leerde hoe U van mensen houdt 
en die keer op keer nieuw leven schenkt, 
en kansen schept om opnieuw op weg te gaan. 
Voed ons met zijn leven, God, 
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wek in ons zijn visioen van hoop en vrede; 
wil er voor ons zijn, 
vandaag, alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 
Ik groet u vol genade, sprak d’engel Gabriel,  
de bron van uw genade, is God Emmanuel. 
 
Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd;  
gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid. 
 
En meer nog zij gezegend de vrucht van uwe schoot;  
door Hem zijn wij genezen van een volkomen dood. 
 
Gods Moeder, wil ons horen: bid dat wij zondaars groot  
voor God niet gaan verloren in ’t uur van onze dood. 
 

---------------------------------------------- 
 
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 op de 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).  
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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.  
 
 
 
 
 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaalverzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, 
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. 
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u 
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code: 

• De camera van uw IPhone 

• de camera van uw Android toestel. Werkt dat 
niet meteen, installeer dan een gratis QR 
scanner aap (bijv. de app QR Code reader) 

• de bank App: log in en klik op Scan QR 
Wij danken u alvast voor uw giften. 
 
 

Locatie Leeuwarden 


