Sint-Vitusparochie
St. Dominicuskerk - Leeuwarden

4 december 2021 - 2e zondag van de advent

OPENINGSLIED: GvL 510
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM
KYRIELITANIE: Chris Fictoor
Cantrix: Kyrie
Allen: Kyrie
Gij die op de wereld komt
zoals een twijgje aan een boomstronk,
laat uw komst ons niet ontgaan.
Kyrie, eleison
Kyrie-eleison.
Christe,
Christe,
Gij die ons allen oproept
tot daden van gerechtigheid en vrede,
ontferm U over ons.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie,
Kyrie,
Gij die in de wereld komen zult
om ons met geest en vuur te dopen,
maak ons waakzaam tot in het eind.
Kyrie, eleison,
Kyrie, eleison.
OPENINGSGEBED
EERSTE LEZING
Baruch 5,1-9
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:
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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
Filippenzen 1,3-6,8-11
Woord van de Heer – Wij danken God
ALLELUIA : Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
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 3,1-6…
Woord van de Heer – Wij danken God
ACCLAMATIE: GvL 264
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: Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar Hem uit
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
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OFFERANDELIED: S.S. Wesley (1810 – 1876)
Say tot hem of a fearful heart:
Be strong, fear not, behold your God,
he will come and save you, even God.
Zeg tegen iedereen die radeloos is:
‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God’.
OPROEP TOT GEBED
GEBED OVER DE GAVEN
PREFATIE: GvL 281
HEILIG: Missa Corona – W. van Belle

Locatie Leeuwarden

EUCHARISTISCH GEBED:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker:
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
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
LAM GODS: Missa Corona – W. van Belle
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
COMMUNIE
COMMUNIELIED: How beautiful are the feet – G.F.Händel
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things.
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.
GEBED NA DE COMMUNIE
MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED: GvL 487
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Mededelingen
ma.
ma.
vr.
vr.
vr.

06-12
06-12
10-12
10-12
10-12

9.00
19.00
14.30
16.00
10.30

Kerkschoonmaak
English Mass
Officiële opening Titus Brandsma Huis, alleen genodigden
Kindercatechese, vervalt
Geloven nu o.l.v. Germa Kamsma-Kunst Wytgaard

Dom.Kerk
Dom.kerk
T.Br.Huis
Dom.Kerk
M.Tenh.

Bezichtiging 11 en 12 december van het Titus Brandsma Huis gaat
niet door, wordt verschoven naar 22 en 23 januari 2022
Verkoop kerstkaarten
Op zaterdag 4 december (Dominicuskerk), 5 december (Wergea en
Bonifatiuskerk) en 12 december (Bonifatiuskerk) worden na afloop van
de vieringen achter in de kerk door parochianen gemaakte (prachtige!)
kerstkaarten verkocht. De kaarten kosten 1,00 of 2,00 euro per stuk.
Zolang de voorraad strekt! De opbrengst is voor de inrichting van de
Franciscuszaal.
Voedselbank
Tijdens de Adventsperiode vanaf 28 november tot aan de Kerst staan er weer

manden achter in de kerken om etenswaren voor de voedselbank in te
zamelen. Alle houdbare levensmiddelen, maar geen alcoholische
dranken, zijn van harte welkom. In Wergea gebeurt dit in samenwerking
met de plaatselijke Raad van Kerken. Zij heeft geregeld dat u ook
voedsel kunt afgeven in de supermarkt van Wergea.
Adventsactie - Zorg voor moeder en kind in de Gazastrook
Deze advent vragen we aandacht voor de medische situatie van
zwangere vrouwen en hun kinderen in Gaza. De mensen in Gaza lijden
onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict,
instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun
gaan en staan.
En ze wonen met 1,85 miljoen mensen op 365 km2. Vergelijk met
Friesland: hier wonen 650.000 mensen op 5749 km2. Wie zou dan niet
in opstand komen?
Maar het meest hebben jonge moeders en kinderen te lijden. Zij lijden
aan ondervoeding en bloedarmoede en gebrek aan noodzakelijke zorg.
Caritas Jeruzalem wil namens de Bisschoppelijke Vastenactie hulp
geven aan 200 zwangere vrouwen door hen prenatale zorg te bieden
Ook willen ze 1400 zieke kinderen behandelen.
Uw bijdragen kunt u overmaken naar NL21INGB0000005850
tnv Vastenactie Den Haag.
U kunt ook gebruik maken van de QRcode van de parochie met
mededeling Adventsactie
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