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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk - Leeuwarden 

Zaterdag 5 februari 2022 

5e zondag door het jaar 
 

Openingslied: GvL 538 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

Kyrie-litanie: GvL 212 

Laten wij roepen tot God onze Heer,  
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,- 

Hij is de God die ons zal redden: 
 

Refrein: Heer, ontferm U over ons. 
              Heer, ontferm U over ons. 
 

Allen: Heer, ontferm U over ons. 
          Heer, ontferm U over ons. 
 

Laten wij roepen in zijn poorten,  
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan. Refrein: 
 

Laten wij roepen voor zijn aanschijn,  
dat over ons zijn heil mag komen 

op deze dag die Hij heeft gemaakt. Refrein: 
 

Eer aan God in den hoge: GvL 233 
 

Gebed 
 

Eerste lezing (Jes. 6,1-2a.3-8) 
 

Antwoordpsalm: Psalm 138 

Refrein: Ik zing voor U en alle hemelmachten. 
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U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart,  
omdat Gij naar mijn bidden hebt geluisterd. 
Ik zing voor U en alle hemelmachten,  
en werp mij neer, gebogen naar uw heiligdom. Refrein: 
 

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,  
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld. 
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,  
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven. Refrein: 
 

U zullen alle koningen der aarde eren  
wanneer zij horen wat Gij tot hen zegt. 
Ook zij zullen de daden van de Heer bezingen:  
ja waarlijk, machtig is de grootheid van de Heer. Refrein: 
 

Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding:  
de Heer voltooit voor mij al wat ik onderneem. 
Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde;  
vergeet het maaksel van uw handen niet! Refrein: 
 

Tweede lezing (1 Kor. 15, 1-11) 
 

Alleluia:  
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
 

Evangelie (Lc. 5, 1-11) 
 

Ev. accl.: GvL 265 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Homilie 
 
Ontkomen 

1.Diep in de stilte binnengedaald  
   zoals een vis 

   zoals een vis 

binnen het water ademhaalt, 
water dat adem en aanvang is. 
 

2.Diep in de stilte – en vrij geraakt, 
   zoals een vis 

   zoals een vis 

zwaarteloos vaart met vinnen en staart, 
voelend wat water en koelte is. 
 

 

3.Diep in de stilte eenkennig gewend 

   zoals de vis 

   zoals de vis 

enkel kent zijn element –  
kennend de Ene die was en is. (Ida Gerhardt) 

 
 

Geloofsbelijdenis: gesproken 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 
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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. 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: GvL 361 

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Offerandelied: Psalm 40 

Refrein: Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde. 
 

Aanhef prefatie: GvL 281 
 

Eucharistisch gebed: GvL 728 
 

Heilig: GvL 293 
 

Euch. Accl.: GvL 307 
 

Onze Vader: gesproken 

Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,  
durven wij vol vertrouwen bidden: 
Allen: 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…..  

Want van U is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 

Lam Gods: GvL 333 
 

Communie: orgelspel 
 
Slotlied: GvL 478 

Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten,- 

Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 
 

 

Jezus die langs de straten kwam  
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 

Voor nu en voor nadezen, - 

Hij komt misschien vandaag voorbij  
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 
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Christus die door de wereld gaat  
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, - het eeuwig leven. 
 

de diepte in 
 

hij stak van wal en zocht het diepe op 

waar vissen zwommen, mensen samendromden 

je rook de geur van water en gemis  
en op de wind de droeve klacht van job 
 

daar in de diepte klonk muziek, viool 
en sax, een contrabas, een klarinet 
de vissen waren in hun element 
de zee - verhaal waarin het leven school 
 

en hij, de zoon van vis, de visserman 

vertelde, boeide, trof de juiste toon 

dus job herkende zich in dat verhaal 
een net, een levensdraad met nieuw elan 
 

het is een kunst om mensen mee te slepen 

de diepte in, voorbij versleten kreten  
 

Peter Vermaat 
 
Mededelingen 

ma. 07-02 9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.kerk 

ma. 07-02 19.00 English/Ned mass Dom.kerk 

ma. 07-02 19.30 Doopsgezinde traditie. ds. Roelof Akse T.Br.Huis 

do. 10-02 20.00 Geloven nu, B. v.d. Wal. Sacr. M. THemelopneming Wytgaard 

vr. 11-02 10.30 Geloven nu, Germa Kamsma, sacr. MThemelopneming Wytgaard 

vr. 11-02 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom 

vr. 11-02 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom 

 

Maandag 7 februari  19.30 uur Titus Brandsma Huis.  
Doopsgezinde traditie en Elia. Lezing door dominee Roelof Akse. Er 
worden moderne en Middeleeuwse afbeeldingen van de profeet Elia van 
verschillende kunstenaars getoond. Na een korte meditatie worden de 
reacties op de afbeeldingen gedeeld.  
Opgeven kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 
Heeft u nog geen envelop voor Kerkbalans ontvangen. Er liggen achter 
in de kerk blanco enveloppen om mee te nemen.  
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