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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk  
 Leeuwarden – 14 november 2021  
 33e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 558 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie: Missa in honorem St. Nicolai – L. Rombach (1862-1954) 
 
Gloria: Missa  
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Dan. 12,1-3 
 
Antwoordpsalm: Psalm 16 
Refrein: Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht; 
  Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht. 
 
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. 
Hij heeft mijn lot in zijn hand. 
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,  
ik val niet, want Hij staat naast mij.  Refrein: 
 
Daarom ben ik rustig en blij van hart  
en zonder zorgen is mijn geest, 
mijn lichaam kan veilig rusten. 
Mijn geest laat Gij niet aan het dodenrijk over, 
Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Refrein: 
 
Gij zult mij de weg van het leven wijzen  
om heel mijn vreugde te vinden bij U, 
bestendig geluk aan uw zijde.   Refrein: 
 
 
Tweede lezing: Heb. 10,11-14.18 
 
Alleluia:  
Wees dus waakzaam,  
want gij weet niet op welk uur de Mensenzoon komt. 
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Evangelie: Mc. 13,24-32 
 
Ev. Accl.:  GvL 270b 
  Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen: 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, 
 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. 
 
Offerande: GvL 540 
 
 
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 
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Sanctus: Missa  
 
Euch. Accl.: Gvl 302 
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  
 
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 – A. 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 578 
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Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaald verzoek. 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. 
 
 
 
 

 
Agenda 
di. 16-11 10.00 Paulus bijbelcursus o.lv. Chris Hoogland,     

                                                     parochiehuis 
Dom.Kerk 

 

Actie: Inrichting Franciscuszaal: 
Heeft u materiaal voor kerstkaarten over of wilt kerstkaarten maken. Graag 
even een berichtje pastor Germa Kamsma-Kunst (06-12804205). De kaarten 
worden in december verkocht. 
 

In de muziek-theatervoorstelling 
Bonhoeffer wie ben ik?  Kees van der Zwaard  
hem op zijn zoektocht.  
25 november, 20.00 uur, Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden, 
Toegang:€ 10,- Opgave: koster@dgleeuwarden.org 

 

Locatie Leeuwarden 
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