
1 

 

Sint-Vitusparochie 
St. Dominicuskerk en St.Bonifatiuskerk 

Leeuwarden 
Zaterdag 12 maart en zondag 13 maart 2022 

 
 
Openingslied: GvL 619: 1, 3, 5, 12 en 13 
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 deed met Abraham 
die Hij nageslacht beloofde 
talrijker dan korrels zand. 
 
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 
 
Kyrie - litanie: GvL 215 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Genesis 15,5-12.17-18 
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: 
"Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt." 
En Hij verzekerde hem: "Zo talrijk wordt uw nageslacht." 
Abram geloofde de HEER en deze rekende hem dat 
als gerechtigheid aan. 
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Toen zei God tot hem: "Ik ben de HEER,die u uit Ur in Chaldea heb geleid 
om u dit land in bezit te geven." 
Abram vroeg: "HEER God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal 
krijgen?" 
Hij zei tot hem: "Haal een driejarige koe, een driejarige bok, 
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif." 
Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor, 
en legde de stukken tegenover elkaar; alleen de vogels sneed hij niet door. 
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, 
maar Abram joeg ze weg. 
Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; 
hevige angst en duisternis overviel hem. 
Toen de zon was ondergegaan, en het helemaal donker was geworden, 
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel, 
die tussen de stukken doorging. 
Op die dag sloot de HEER een verbond met Abram. 
Hij zei: "Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land, 
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.” 
Antwoordpsalm: Psalm 27 
 

Tweede lezing: Filippenzen 3,17-4,1 
Broeders en zusters, 
Volgt mij na en houdt hen voor ogen 
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. 
Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen 
herhalen: velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van 
Christus" kruis. 
Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun God, 
in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het 
aardse. Maar ons vaderland is in de hemel 
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. 
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan 
zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het 
heelal aan zich te onderwerpen. 
Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, 
mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden. 
 

Looft de Heer, looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 

Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: 
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. 
 

Evangelie: Lucas 9,28b-36 

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich mee 
en besteeg de berg om er te bidden. 
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik 
en werden zijn kleren verblindend wit. 
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En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek; 
het waren Mozes en Elia die in heerlijkheid verschenen waren, 
en zij spraken over zijn heengaan dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken. 
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. 
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid 
en de twee mannen die bij Hem stonden. 
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus: 
"Meester, het is goed dat wij hier zijn. 
Laten wij drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia." 
Maar hij wist niet wat hij zei. 
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. 
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. 
Uit de wolk klonk een stem die sprak: 
"Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem." 
Terwijl de stem weerklonk bemerkten zij dat Jezus alleen was. 
Zij zwegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets 
van wat zij gezien hadden. 
 

Ev. Accl.: GvL 264 
 

Geloofsbelijdenis: gesproken  
Voorbede: Eeuwige, erbarm U over ons 
Offerande: Psalm 51 – I 
Gebed over de gaven 
Aanhef prefatie: GvL 281 
Heilig: GvL 295  
Eucharistisch Gebed 
Euch. Accl.: GvL 302 
Onze Vader: gesproken 
Vredeswens 
Lam Gods: GvL 335 
Communie: orgelspel 
Slotgebed  
Mededelingen 

Zending en zegen                                                     
 
Slotlied: GvL 450 
1.Gij zijt in glans verschenen  
verschenen voor altijd.  
Hoe ook in dood verdwenen,  
ons straalt uw heerlijjkheid.  
Hoe bitter ook de pijnen  
door ons U aangedaan,  
Gij blijft in glans verschijnen,  
ziet ons in glorie aan.  
 

Locatie Leeuwarden 
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2.Uw marteling, uw lijden,     
in aller wereldnood,  
uw kruisgang door de tijden,  
uw dagelijkse dood,  
het straalt voor onze ogen,  
het glanst ui alle pijn,  
aan haat en hoon onttogen,  
blijf Gij onz’ glorie zijn.  
 
 

3.Gij zijt in glans verschenen,  
verschenen voor altijd.  
Gij wilt uw kruis ons lenen,  
als licht van eeuwigheid.  
Geen ondergang kan dreigen,  
of heerlijk rijst uw beeld,  
en doet ons mee ontstijgen  
in glans die alles heelt.  
 

  
Agenda 
di. 15-03 10.00 Paulus, bijbelcursus o.l.v. Chr. Hoogland T.Br.Huis 

wo. 16-03 19.30 Pater Titus en de Moderne devotie: Pastoor v.d.Wal T.Br.Huis 

do. 17-03 20.00 Geloven nu, B.v.d. Wal. Sacr. M. Ten Hemelopneming Wytgaard 

vr. 18-03 16.00 Voorbereiding eerste communie Par.H.Dom 

ma. 21-03 19.30 Doopsgezinde traditie ds. R. Akse T.Br.Huis 

 
De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. Daarom 
verzorgt het pastoraal team drie avonden over pater Titus Brandsma. 
Woensdag 16 maart -19.30 uur  Pater Titus en de Moderne Devotie, lezing 
door pastoor Bert van der Wal. Aanmelden: 
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 
Maandag 21 maart 19.30 uur  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  
Aanmelden: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 
Vastenactie 
Vastenactie steunt wereldwijd volken om hun land te behouden en de rijkdom 
aan planten en dieren te bewaren. Wat voor wereld willen wij achterlaten voor 
onze kinderen en kleinkinderen. En voor de kinderen van anderen. In de 
Bekaa-vallei in Libanon proberen Syrische vluchtelingen een bestaan op te 
bouwen. Door oorlog zijn zij verdreven uit hun eigen land. Met onze hulp 
kunnen zij een nieuw bestaan opbouwen. Wilt u dit project steunen dan kan dit 
door een gift via de collecte  of rechtstreeks aan NL21 INGB 000 0058 50 tnv 
Vastenactie, Den Haag. Achterin de kerk kunt u ook nog de vastenkalender 
kopen voor 2 Euro. 
 
Achterin de kerk ligt de bisschoppelijke vastenbrief. U kunt die meenemen. 
 
Gezocht: vrijwilligers die kleine katoenen zakjes willen naaien om 
paaseieren in te doen voor de kinderen. De zakjes moeten 10 april klaar zijn. 
Informatie en opgeven bij pastor Germa Kamsma-Kunst (0612804205) 
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