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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk Leeuwarden 

Zaterdag 27 november 2021 

1e zondag van de advent 
 

Openingslied: GvL 25-I 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kyrie-litanie:  GvL 805 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Uit de profeet Jeremia 33, 14-16 
 

Antwoordpsalm: Psalm 25 

Refrein: Tot U in den hoge richt ik mijn Geest,  

               tot U, Heer mijn God. 
 

Wijs mij uw wegen Heer,  

leer mij uw paden kennen. 

Leid mij volgens uw woord,  

want Gij zijt mijn God en verlosser. Refrein: 
 

De Heer is goed en rechtschapen,  

daarom wijst Hij zondaars de weg. 

Hij leidt de geringe langs eenzame paden, 

Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Refrein: 
 

De wegen van God zijn goed en betrouwbaar   

voor ieder die zijn verbond onderhoudt. 

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,  

Hij toont hun de waarde van zijn verbond. Refrein: 
 

Tweede lezing: Uit de 1e brief aan de Tessalonicenzen 3,12 – 4,2 
 

Alleluia: Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil. O Heer. 
 

Evangelie: Lucas 21,25-28.34-36 
 

Ev. Accl.: GvL 264 
 

Verkondiging 
 

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. 
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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: Hoor ons bidden 
 

Offerande: Psalm 85 
 

Aanhef prefatie: GvL 281 
 

Eucharistisch gebed VI: GvL 732 
 

Sanctus: GvL 817 
 

Euch. Accl.: GvL 302 
 

Onze Vader: gesproken 
 

Agnus Dei: GvL 825 
 

Communie: GvL 843 
 

Gebed na de communie / Zegen en wegzending  
 

Slotlied: GvL 578 

 
 

kostbaar is geduld 
 

hij stond op ’t grote plein en sprak  

terwijl hij op de schoonheid van gebouwen wees 

‘geen steen zal blijven liggen hoe hij ligt 

want alles wordt ontwricht  

en wacht de bijl’ 
 

tekenen aan de hemel maakten radeloos 

wie luisterde hoorde de branding bulderen 

verbijsterd vluchtte men weg in roes en gril 

weer anderen werden sprakeloos 

opgeslokt door zorgen 
 

hij wees op wat verborgen is 

in nevelen gehuld 

door een wolk aan ’t zicht onttrokken  
 

en wist: kostbaar is geduld 

nu begint het waken, ’t ademen als een berg 

onverstoorbaar voor hitte wind of regen, het geschreeuw 

zonder oordeel, wetend 

waar schaduw is verraadt zij licht 

               peter vermaat 
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Mededelingen 

Verkoop kerstkaarten 
zondag 28 november (Wytgaard en Bonifatiuskerk), 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 
Deze advent vragen we aandacht voor de medische situatie van 
zwangere vrouwen en hun kinderen in Gaza. Gaza is een smalle strook 
land ingeklemd tussen Israël en de Middellandse zee. Door het conflict 
met Israël zijn de mensen daar afhankelijk van humanitaire hulp. 
In het district Wadi Al Salga is geen medisch centrum, De mensen 
moeten ver reizen voor medische ondersteuning en vaak hebben ze 
daarvoor geen geld. Een team van Caritas Jeruzalem wil in Wadi Al 
Salga medische zorg verlenen, medicijnen verstrekken en adviezen 
geven over gezonde voeding. 
Uw bijdragen kunt u overmaken naar NL21INGB0000005850 t.n.v. 
Vastenactie Den Haag. 
U kunt ook gebruik maken van de QRcode van de parochie met 
mededeling Adventsactie 2021 
 
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. 
 Locatie Leeuwarden 
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