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     Sint-Vitusparochie  
        St.Dominicuskerk 
 St.Bonifatiuskerk   Leeuwarden  
 12-13 februari 2022  
 

Openingslied: GvL 612 
 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in ’t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in  ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 216 
 
Moge… 
 
Gloria:  
Refrein: 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,  
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Refrein: 
 
 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein: 
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Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. Amen.     Refrein: 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jer.17,5-8 
 
Antwoordpsalm: Psalm 1 
Refrein: Gelukkig is de man, die zijn hoop stelt op de Heer. 
 
Gelukkig de man die weigert te doen  
wat goddelozen hem raden; 
Die niet de wegen der zondaars gaat,  
niet zit te midden van spotters. 
Maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,  
haar dag en nacht overweegt.   Refrein: 
 
Hij is als een boom, aan water geplant,  
die vruchten draagt op zijn tijd; 
Des zomers verdorren zijn bladeren niet, 
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed. Refrein: 
 
De goddelozen vergaat het zo niet:  
de wind blaast hen weg als kaf. 
De Heer immers let op de weg der gerechten,  
de weg van de zondaars loopt dood.  Refrein: 
 
Tweede lezing: 1 Kor.15,12.16-20 
 
Alleluia:  Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde  
  omdat Gij de geheimen van het Koninkrijk 
  aan kinderen geopenbaard hebt. 
 
Evangelie: Lc. 6,17.20-26 
Ev. accl.:  
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
A.:  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
Preek 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede:   
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Offerande: orgelspel 
 

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 
 

Heilig: GvL 295 
 

Euch. Accl.: GvL 302 
allen: 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: 335 
 

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: orgelspel 
Gebed - Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied: GvL 381 
Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  
houdt Hem in ere! 
 

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
 

 

Locatie Leeuwarden 
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Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
 

di. 15-02 10.00 Paulus, bijbelcursus o.l.v. Chr. Hoogland T.Br.Huis 

wo. 16-02 20.00 Katholiek, zo gek nog niet, kennismakingscursus T.Br.Huis 

do. 17-02 19.30 Film: Into the wild T.Br.Huis 

do. 17-02 20.00 Katholiek, zo gek nog niet, vervolgcursus T.Br.Huis 

 
Film: Into the wild 
De 22-jarige, pas afgestudeerde Christopher McCandless laat zijn familie en 

veelbelovende toekomst achter zich, op zoek naar avontuur. Zonder bezittingen, weg 

van de valkuilen van de moderne wereld, probeert hij zijn weg te vinden in de wildernis 

van Alaska. Bijzondere ontmoetingen en de verraderlijke kracht en pracht van de 

natuur vormen zijn bestaan. Maar kan hij overleven? De film is gebaseerd op de 

gelijknamige bestseller van reisjournalist Jon Krakauer uit 1996. Dit waargebeurde 

verhaal werd op indrukwekkende wijze verfilmd door Sean Penn en perfect 

ondersteund door de bekroonde muziek van Eddie Vedder. Datum: 17 februari; 

Aanvang: 19.30 uur, kosten  5 Euro. Opgeven:  

Kosten: 5 euro. Opgeven: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 

 

 
Meepraten over de toekomst van de Kerk via synodaal proces! 
Vanaf oktober 2021 is wereldwijd in elk bisdom een synodaal proces gestart 
als voorbereiding op een speciale bisschoppensynode die in oktober 
2023 plaatsvindt in Rome. Dit onder het motto: ‘Voor een synodale kerk: 
communio, participatie en zending.’ 
 
16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 14.00 tot 16.00 uur : alleen voor 
vrouwen.  
16 februari, 9 maart en 6 april 2022 van 19.30-21.30 uur : voor alle 
parochianen jong en oud.  
 
Thema’s die besproken worden zijn:  
16 februari : de vrouw en de kerk (’s middags)/dialoog in de kerk (’s avonds)  
9 maart: missionaire leerling zijn 
6 april: hoe viert een synodale kerk?  
 
Alle bijeenkomsten in het Titus Brandsma Huis (is het elders, dan ontvangen 
de deelnemers daarvan bericht).  
 
U kunt zich opgeven voor alle drie de middagen (alleen voor vrouwen) of 
avonden (voor iedereen), maar u kunt zich ook opgeven voor een van de 
middagen (alleen voor vrouwen) of avonden (voor iedereen). Opgeven is wel 
noodzakelijk i.v.m. de voorbereidingen. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk 
bureau: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of op maandag en 
woensdagochtend tussen 9.30 en 11.00 uur via 06-82403680 
(geen voicemail inspreken s.v.p.) 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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