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Sint-Vitusparochie 
St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 

6 februari 2022 - 5e zondag door het jaar 
 

 

Gezinsviering 
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OPENINGSLIED: 
 Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE:  
Wij vragen Jezus die Zoon van God de Vader is Refrein: 
 

Koor: Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons  
Allen: Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons 
 

Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is Refrein: 
 

Wij vragen Jezus die steeds voor mensen klaar wil staan Refrein: 
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Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan Refrein: 
 
LOFZANG:  
Refrein: 
Zing voor de Heer, zing alleluia! 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
Zing voor de Heer, zing alleluia. 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
 
De heer is groot en groot zijn werken,  
heel de schepping  juicht voor God. Refrein: 
 
Een lied vol dank en vreugdeklanken, 
juich in eenheid samen voor God. Refrein: 
 
De Heer is goed, barmhartig, vol liefde. 
Hij ontfermt zich over ons. Refrein: 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING 
Uit de Profeet Jesaja 
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en 
verheven troon: zijn sleep bedekte de hele vloer van de tempel. Hij was 
omgeven met serafs; elk had zes vleugels, en ze riepen elkaar toe: “Heilig, 
heilig, heilig, de Heer der hemelse machten! Heel de aarde is vol van zijn 
glorie!" Het luide roepen deed de drempels schudden in hun voegen en 
het heiligdom stond vol rook. Toen riep ik: “Help mij, ik ben verloren! Want 
ik ben een mens met onreine lippen en ik woon te midden van een volk 
met onreine lippen, en toch hebben mijn 
ogen de Koning, de Heer der hemelse 
machten, gezien!" Maar een van de serafs 
vloog naar mij toe met een gloeiende kool 
die hij met een tang van het altaar genomen 
had; hij raakte mijn mond daarmee aan en 
sprak: “Nu dit uw lippen aangeraakt heeft 
zijn uw zonden verdwenen, uw misstappen 
vergeven." Daarop hoorde ik de Heer 
spreken: “Wie moet ik zenden ? Wie zal 
voor ons gaan?" En ik antwoordde: “Hier 
ben ik, zend mij!"       
Woord van de Heer – Wij danken God 
ANTWOORDPSALM: Psalm 138 
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Refrein: Ik zing voor U en alle hemelmachten. 
 
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: 
 
ALLELUIA:  
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
 
EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Lof zij u 
Christus.  
 

Op zekere dag stond Jezus aan de oever 
van het meer van Gennesaret, terwijl de 
mensen op Hem aandrongen om het woord 
van God te horen. Hij zag twee boten liggen 
aan de oever van het meer; de vissers waren 
eruit gegaan en spoelden hun netten. Jezus 
stapte in een van de boten, die van Simon 
en vroeg hem een eindje van wal te steken. 
Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij 
zijn leer aan het volk. Toen Hij zijn toespraak 
had geëindigd zei Hij tot Simon: “Vaar nu 

naar het diepe en gooi je netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: 
“Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; 
maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen 
zoveel vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom 
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wenkten ze hun vrienden in de andere boot om hen te komen helpen. 
Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot ze bijna zonken. 
Bij het zien daarvan viel Simon Petrus voor Jezus op zijn knieën en zei: 
“Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens." Simon en allen die 
bij hem waren, werden bang vanwege de vangst die ze gedaan hadden. 
Zo ging het ook met Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die 
met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: “Wees niet 
bang, voortaan zul je mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en 
lieten alles achter om Hem te volgen.      
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
 
OVERWEGING 
 
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. 
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 Heer, luister naar ons 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
 
OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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LIED:   
De visser ging uit vissen,  
hij deed wat Jezus zei. 
De visser ging uit vissen  
en netten vol ving hij,  
en netten vol ving hij. 
 
De visser is gevangen  
hij hapte naar het woord, 
de visser is gevangen, 
de Heer heeft hem aan boord, 
de Heer heeft hem aan boord. 
 
De visser spartelt tegen,  
de Heer heeft hem verrast, 
de visser spartelt tegen, 
maar Jezus houdt hem vast, 
maar Jezus houdt hem vast. 
 
Hij kan hem goed gebruiken,  
de grote visserman, 
Hij kan hem goed gebruiken,  
de vis die vissen kan, 
de vis die vissen kan. 
 
 Daar is een zee van mensen,  
ze snakken naar het woord, 
daar is een zee van mensen, 
wie zet zijn arbeid voort?  
Wie zet zijn arbeid voort? 
 
Zijn naam is Simon Petrus,  
hij zet zijn schip aan kant, 
zijn naam is Simon Petrus, 
een visser op het land, 
een visser op het land. 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
ONZE VADER: 
Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 
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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. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED:  
Jezus Messias, U bent het levenslicht  
voor allen die U volgen, Licht der 
wereld.  
 
COMMUNIEGEBED:  
acclamatie: Jezus Messias, U bent het 
levenslicht  
voor allen die U volgen, Licht der 
wereld. 
 
Goede God, 
U hebt profeten geroepen om uw Woord te spreken, 
U spreekt ook tot ons, 
in alles wat wij ontvangen, 
in alles wat leeft in ons hart. 
U spreekt tot ons in medemensen, 
die naast ons gaan,  
die ons liefhebben, 
en die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
U spreekt tot ons door uw Zoon, Jezus Christus. acclamatie 
 
Mag uw Woord ons waakzaam houden;  
dat het in ons werkt en ons laat zien  
wie we zijn en wat ons te doen staat. 
Bemoedig ons, God, dat we durven doen  
wat het hart ons ingeeft 
en wat uw Woord ons te doen geeft.  
We zullen onze onzekerheid overwinnen  
omdat U met ons bent. acclamatie 
U bent ons het meest nabijgekomen  
in uw Zoon, Jezus Christus.  
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Hij nodigt ons uit de weg tot leven te gaan.  
Hij is ons voorgegaan op de weg  
die door de dood heen leidde naar verrijzenis.  
Hij heeft zichzelf gegeven  
zoals brood gedeeld wordt onder mensen. acclamatie 
 
Mag Hij ons kracht geven om zijn weg te gaan, 
mag zijn Geest ons bezielen, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
MEDEDELINGEN - WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 
1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2.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. 
 

 

 

 

 

 

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@sintvuitusparochie.nl  
 
Heeft u nog geen envelop voor Kerkbalans ontvangen, er liggen achter 
in de kerk blanco enveloppen om mee te nemen.  

mailto:kerkelijkbureau@sintvuitusparochie.nl

