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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 5-6 maart 2022  
 1e Zondag Veertigdagentijd 

 
Openingslied:  
Heer, laat uw Woord ons leiden, dat ons door alle tijden 
uw Boodschap doet verstaan; Heer, wil met uw genaden  
uw kind’- ren overladen, opdat wij veilig tot U gaan. 
 
Gij zijt de Weg en Waarheid. - Schenk ons in volle klaarheid  
uw Woord als daag’lijks brood. - Geef ons uw licht en leven. 
Leer ons aan ieder geven - uw grote liefde tot de dood. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Deut. 26,4-10 
 
Antwoordpsalm: Psalm 91  
Refrein: Sta mij bij Heer, in iedere nood. 
  Sta mij bij Heer, in iedere nood. 
 
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste  
en die in de schaduw van de Almachtige woont, 
Voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,  
mijn God, op wie ik vertrouw.   Refrein: 
 
Het kwaad zal u niet bereiken,  
de ramp blijft ver van uw tent. 
Hij heeft zijn engelen last gegeven,  
op al uw wegen u te bewaken.   Refrein: 
 
Zij zullen u op hun handen dragen,  
geen steen zal uw voeten kwetsen. 
Gij kunt op slangen en adders trappen,  
leeuwen en draken trotseren.   Refrein: 
 
Wie op Mij rekent zal Ik verlossen,  
beschermen zal Ik wie Mij erkent. 
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen,  
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hem bijstaan in iedere nood, 
hem redden en aanzien schenken.  Refrein: 
 
Tweede lezing: Rom. 10,8-13 
 
Vers voor het evangelie: GvL 254 
Looft de Heer, alle gij volken! Niet van brood alleen leeft de mens,  
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. 
 
Evangelie: Lc. 4,1-13 
 
Ev. Accl.: 264 
allen: 
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte aan 
onze God, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: 

 
allen: En in Jezus Christus,  
           zijn enige Zoon, onze Héer, 
 die ontvangen is van de heilige Geest, 
koor: geboren uit de maagd María,  

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven, 
allen:  die nedergedaald is ter hélle,  
 de derde dag verrezen uit de dóden,  

 die opgestegen is ten hemel, 
koor: zit aan de rechterhand van Gód,  

 de almachtige Váder, 
 vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
allen:  Ik geloof in de heilige Géést;  
           de heilige katholieke kérk, 
 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  

 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:  en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede: Refrein GvL 844 
Attende, Domini, et miserere, quia peccavimus tibi. 
Luister, Heer, en wees genadig, want wij hebben tegen U gezondigd. 
Offerande: Pieta, Signore – A. Stradella 
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O lord have mercy, I call upon thee, 

Lord, hear my prayer 

Grant me Thy favor, hear my prayer. 

Let not the hand with rigor fall, 

Be wrathful never, forgiving ever, 

Shed Thy light upon me,  

Lord heed my call, 

O heed my call! 

 

May I never merit, 

That in perdition 

My soul may languish,  

But may contrition 

And Thy grace heal all. 

Jehovah, 

O never may I be tortured by fires eternal, 

For Adam’s first fall, for Adam’s first fall. 

 

O heer, heb genade, ik roep u aan, 

Heer, hoor mijn gebed 

Schenk mij Uw gunst, hoor mijn gebed. 

Straf me niet met strengheid, 

Wees nooit boos, vergeef altijd, 

Werp Uw licht op mij, 

Heer luister naar mijn roepen, 

O luister naar mijn roepen! 

 

Opdat  ik nooit verdien, 

dat in verdoemenis 

mijn ziel zal wegkwijnen, 

Maar mogen berouw 

En Uw genade allen genezen. 

Jehova, Dat ik nooit zal worden gemarteld 

door eeuwige vuren, Voor Adams eerste val, 

voor Adams eerste val. 

 
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 
 
Sanctus: Missa – Hans Leenders 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot gij wederkeer, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: zingen: 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. 
 
Agnus Dei: Missa – Hans Leenders 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
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allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie: O vos omnes – Th. Dubois 
O vos omnes qui transitis per viam, attenditte, et videte. 
Si est dolor sicut dolor meus. Posuit me dominus desolatam, 
tota die moerore confectam; ne vocetis me naomi, sed vocate me mara. 
 
Jullie die voorbijgaan, raakt het jullie niet, merk toch op en ziet. 
Is er leed als het leed dat mij wordt aangedaan. 
Hij verwoestte mijn leven en maakte mij ziek, dag na dag; 
noem mij niet Naomi (de lieflijke), maar noem mij Mara (de bittere). 
 
Gebed - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 651 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen, vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend, 
en Hij verlost hem van het kwade, opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen - om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen - door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen - zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen - hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen - die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen - van liefde om hun tranen heen. 
 
 
 
 
 
 

 


