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Zaterdag 11 december 2021  
Zondag Gaudete  

derde zondag van de Advent 
Dominicuskerk, gestreamde viering 

 
 

Openingslied: Verblijdt u in de Heer te allen tijd (GvL 534) 
Verblijdt u in de Heer te allen tijd! 
Dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijdt u! 
Verblijdt u want de Heer is zeer nabij,  
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.  
 
Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer,  
weest niet bezogd, maar mild en toegenegen,  
want Hij brengt in uw ballingschap een keer;  
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend.  
 
Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft  
gaat alle redelijk verstand te boven.  
Hij die uw harten in zijn hoede heeft,  
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.  
 
Begroeting en Woord van welkom 
 
Kyrie-litanie: 
Koor: Kyrie  Allen: Kyrie 
Gij die over onze wereld opgaat  
zoals het zonlicht in de morgen 
laat uw komst ons niet ontgaan. 
Kyrie, eleison Kyrie-eleison. 
 Christe,  Christe, 
 Gij die de blinden ziende maakt  
 en de doven weer doet horen 
 ontferm U over ons. 
 Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie,  Kyrie, 
Gij die eens komen zult  
om te vergelden en te redden, 
maak ons waakzaam tot in het eind. 
Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing: Sefanja 3,14-18a 
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Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, 
met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door de HEER 
vernietigd. 
Hij heeft uw vijand verjaagd. 
De HEER, de Koning van Israël, blijft bij u: 
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen! 
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: 
Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet verslappen. 
De HEER, uw God, is bij u als een reddende held. 
Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; 
Hij jubelt om u van vreugde. 
 

Antwoordpsalm: Jesaja 12 
Refrein: Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
  want Israëls Heilige woont in uw midden. 
 

Ik dank U, o Heer, Gij waart toornig op mij,  
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. 
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,  
ik hoef voor geen onheil te vrezen. Refrein: 
 

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder. 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,  
verkondigt de volken zijn machtige daden, 
maakt alom zijn grootheid bekend. Refrein: 
 

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in uw midden. Refrein:   
 

Tweede lezing: Filippenzen 4,4-7 
Broeders en zusters, Verheugt u in de Heer te allen tijde. 
Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend 
zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God 
bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. 
En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.  
Alleluia: 
De geest des Heren is over Mij gekomen  
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. 

Evangelie: Lucas 3,10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: "Wat moeten wij doen?" 
Johannes gaf hun ten antwoord: 
"Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, 
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en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen." 
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: 
"Meester, wat moeten wij doen?" 
Hij zei hun: "Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld." 
Ook soldaten ondervroegen hem: "En wij, wat moeten wij doen?" 
Hij antwoordde: "Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, 
maar tevreden zijn met uw soldij." 
Omdat het volk vol verwachting was 
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, 
of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 
"Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren 
en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur." 
Zo en met nog vele andere vermaningen 
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap. 
 
Acclamatie na het evangelie  
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
 

Overweging 

Geloofsbelijdenis (gesproken) 

Voorbede 
Accl.: Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit. 
 
Offerande: Nu komm der Heiden Heiland – M. Praetorius (1571 – 1621) 
 
Bidt, broeders en zusters, 
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader. 
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  

Eucharistisch gebed 
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Sanctus: Messa Breve – Luigi Bottazzo 

Euch. Accl.: gezongen 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker: 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

Onze Vader: gesproken 
Vredeswens  
Agnus Dei: Messa Breve – Luigi Bottazzo 
Communie: Maria durch ein Dornwald ging 

Vertaling: 
Maria door een doornwoud ging, Kyrie eleison 
Maria door een doornwoud ging, 
Dat had in zeven jaar geen loof gedragen! Jezus en Maria! 
 
Wat droeg Maria onder het hart, Kyrie eleison, 
Een klein Kindje zonder smart,  
Dat droeg Maria onder ’t hart. Jezus en Maria! 
 
Toen hebben de doornen rozen gedragen, Kyrie eleison. 
Toen het kind werd door het woud gedragen, 
Toen hebben de doornen rozen gedragen! Jezus en Maria! 
 

Slotgebed 

Mededelingen - Zending en zegen  

Slotlied: Kom, o Heiland, lang verwacht (GvL 485) 

1.Kom, o Heiland, lang verwacht:  
 Jezus, kom, de wereld wacht! 
 Maak ons hart en geest bereid: 
 Heer, kom weer in heerlijkheid. 
 

 2.Zie de morgenstond is daar: 
 Houd uw lampen brandend klaar! 
 Wees bereid de nacht is om: 
 Weldra komt de bruidegom. 
 

3.Als een koning, groot en goed, 
 zo treedt Gij ons tegemoet. 
 Kom, Heer Jezus, Mensenzoon, 
 leid ons voor Uw Koningstroon! 

4.Aan eenieder vraagt de Heer: 
 “Geef Mij uw talenten weer!” 
 Hebben wij getrouw volbracht, 
 wat de Heer van ons verwacht? 
 

5. Kom, Heer Jezus, lang verwacht: 
Toon Uw liefde en Uw macht! 
Gij, die bij de Vader zijt, 
leidt ons naar Uw heerlijkheid 
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 I.v.m. coronamaatregelen aanpassingen voor de vieringen. 
Periode 13 dec. t/m 19 december 
ma,13 dec.15.00, Dominicuskerk, biechtgelegenheid, B. v.d. Wal  
ma.13 dec.16.30, Dominicuskerk, Euch.B. v.d. Wal, viering van boete en    
                             verzoening   
di.  14 dec.14.00, Erasmus, vervalt    
di.  14 dec.19.00, Martinuskerk, vervalt    
wo. 15 dec. 9.30, Dominicuskerk, Euch.B. v.d. Wal, 9.00 uur  
                             Stille Aanbidding 
do. 16 dec.19.00, Maria TenH, vervalt    
vr.  17 dec.09.30, Bonifatiuskerk, Euch.B. v.d. Wal   
za. 18 dec.10.00, St. Jozef, vervalt    
za. 18 dec.19.00, Dominicuskerk, Euch. besloten viering;  
                             B. v.d. Wal, streaming 
zo. 19 dec.09.30, Martinuskerk, Euch.B. v.d. Wal,  
zo. 19 dec.11.00, Bonifatiuskerk, Euch. B. v.d. Wal,   
 
Boeteviering maandag 13 december, 16.30-17.00 uur Dominicuskerk, 
Leeuwarden (biechtgelegenheid: 15.00-16.00 uur) 
 
Kerstkaartenverkoop 
Na afloop van de vieringen van 5 en 12 december in de Bonifatiuskerk 
zijn kerstkaarten te koop ten bate van het Titus Brandsma Huis.  
Er zijn zelfgemaakte kaarten voor 1,00 euro en 2,00 euro per stuk. 
 
Kerstconcert Bonifatiuskerk 17 december gaat niet door. 
 
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.  
 
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. Dit project wil zwangere 
vrouwen prenatale zorg bieden en die voor 
hen bereikbaar maken. Ze willen de ouders 
ook leren hoe ze zieke kinderen het beste 
kunnen verzorgen en dat ze de benodigde 
vaccinaties en medicijnen krijgen. 
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  

Locatie Leeuwarden 


