Sint-Vitusparochie

St.-Bonifatiuskerk
Leeuwarden – 19 december 2021
Vierde Zondag van de Advent
Openingslied: GvL 505
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten,die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken - van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken - met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten - in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten - begroeten ’t morgenrood.
De zonne, voor wier stralen - het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, - is Christus ’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten, - het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, - die eeuwig heersen zal.
Kruisteken - begroeting
Kyrie-litanie:
Kyrie, Gij die op de aarde komt
zo klein en weerloos als een kind,
laat uw komst ons niet ontgaan. Kyrie, eleison.
Christe, Gij die genoemd wordt: God met ons,
kind van de Geest een man van vrede,
ontferm U over ons. Christe, eleison.
Kyrie, Gij die herder en koning blijft
tot in de eeuwen der eeuwen,
maak ons waakzaam tot in het eind. Kyrie, eleison.
Gebed
Eerste lezing: Mich. 5,1-4a
Antwoordpsalm: Psalm 80 II
Tweede lezing: Heb. 10,5-10
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Alleluia:
Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
Evangelie: Lc. 1,39-45
Ev. Accl.: GvL 264
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Preek
Geloofsbelijdenis: gesproken
Voorbede:
allen:
Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit.
Offerande: Gabriel’s message – H. Oxley
De engel Gabriel komt aangesneld,
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel.
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,
en alle mensen danken jou de eeuwen door;
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria
Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
Emmanuel, de redder, bracht zij voort
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord
voor allen die geloven zal zij altijd zijn
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.
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
2

Heilig: Missa Corona – W. van Belle
Euch. Accl.: GvL 302
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.
Onze Vader: gesproken 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.
Lam Gods: Missa Corona – W. van Belle
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:
Sei stille dem Hern – F. Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847)
Gebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied: GvL 472

Locatie Leeuwarden

Ik heb mijn hart tot U geheven,
Heer, al mijn hoop zijt Gij.
Ik weet: Gij zult mij niet begeven:
mijn Heiland is nabij.
Al ligt de wereld diep verduisterd,
al drukt de grauwe tijd,
mijn hart heeft met geloof geluisterd,
mijn hart heeft zekerheid.

3

Mijn hart weet dat ons oud verlangen
weldra vervulling vindt.
Het eeuwig licht is reeds ontvangen,
de Maagd verwacht haar Kind.
Vergeef, Heer, al mijn slechte daden,
zet recht mijn dwarse voet,
en leer mij lopen langs uw paden
mijn Heiland tegemoet.

agenda

Zo.
di.
di.

19-12 15.00
21-12 8.30
21-12 10.00

Kerstconcert gaat niet door
Kerkschoonmaak en koperpoetsen
Paulus bijbelcursus o.lv. Chris Hoogland

Bon.kerk
Bon.kerk
Par.H.Dom

Vieringen
20 december 2021 t/m 26 december 2021
ma.20 dec.10.30 Leppehiem
vervalt B. v.d. Wal
ma.20 dec.16.30 Dominicuskerk Euch. B. v.d. Wal
wo.22 dec. 9.30 Dominicuskerk Euch. B. v.d. Wal, 9.00 uur Stille Aanbidding
do.23 dec.09.30 Marcuskerk
Euch. B. v.d. Wal
do.23 dec.19.00 Maria TenH
vervalt
vr. 24 dec.17.00 St.Jozef
vervalt
vr. 24 dec.19.00 Dominicuskerk besloten viering, G. Kamsma, Kinderkerst, streaming
vr. 24 dec.19.00 Maria TenH
vervalt
vr. 24 dec.22.00 Dominicuskerk besloten viering, team Kerstnacht,
streaming LeoMiddelséTV
vr.24 dec.22.30 Bonifatiuskerk vervalt

za.25 dec. 09.30
za.25 dec. 09.30
za.25 dec. 09.30
za.25 dec. 11.00

Martinuskerk Euch. B.v.d.Wal, Kerstmis, reserveren
Maria TenH
Wo.Co. G. Kamsma, Kerstmis, reserveren
Dominicuskerk Wo.Co. L. Minnema, Kerstmis, reserveren
Bonifatiuskerk Euch.bisschop + team, Kerstmis, reserveren

zo.26 dec. 11.00

Bonifatiuskerk Euch.

B. v.d. Wal/ P. Vermaat

Reserveren via de website: www.sintvitusparochie.nl
of telefonisch kerkelijk bureau 06-82403680
op ma. en wo. tussen 9.30 en 11.00
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.
Adventsaktie
Adventsactie: 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
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