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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              26 maart 2022 - 4e 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 – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 215 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Jozua 5,9a,10-12    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 34 
Refrein: 
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. 
 
De Heer zal ik prijzen iedere dag,  
zijn lof ligt mij steeds op de lippen. 
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen. Refrein: 
 
Verheerlijkt de Heer tezamen met mij  
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren. 
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord, 
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Refrein: 
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Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat  
en zult ge niet blozen van schaamte. 
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer  
en redt hen uit hun ellende. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING 2 Korinthe 5,17-21 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
LOOFT DE HEER:  
Refrein: Eer aan U, Christus, Zoon van de Levende God. 
Ik ga weer naar mijn Vader en ik zal hem zeggen: 
Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. 
 
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. Lucas 15, 1-3,11-32 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 264 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 

 
VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  GvL 51 III 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
AANHEF PREFATIE: GvL 281 
 
HEILIG: GvL 295 
 
EUCHARISTISCH GEBED: acclamatie GvL 302 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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ONZE VADER: gesproken 
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol 
vertrouwen bidden: 

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. 
Verlos ons Heer….. 

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

 
VREDESWENS 
 

LAM GODS: GvL 335 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: orgelspel 
 

GEBED NA DE COMMUNIE 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED:  
 

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het brood van God gegeven,  
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
Voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
Met leven midden in de dood. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is. 
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Agenda  
wo. 30-03 19.30 Pater Titus diaconaal maatschappelijke betekenis, 

o.l.v. Lysbeth Minnema 
T.Br.Huis 

do. 31-03 20.00 Katholiek, zo gek nog niet, vervolgcursus T.Br.Huis 

vr. 01-04 16.00 Voorbereiding eerste communie Par.H.Dom 

vr.  01-04 17.45 Sant’Egidiomaaltijd T.Br.Huis 

za. 02-04 15.00 Laatste zeven woorden van Christus, klarinet Peter 
Koetsveld 

Bon.Kerk 

ma. 04-04 9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.kerk 

ma. 04-04 19.30 Bibliodramagroep o.l.v. pastor Germa Kamsma T.Br.Huis 

di. 05-04 20.00 Evangelie van Lucas o.l.v.Peter Vermaat T.Br.Huis 

 

de Sant’Egidiomaaltijden gaan weer van start. Vrijdag 1 april om18.00 uur in het 
Titus Brandsma Huis is de eerste maaltijd voor iedereen die weinig geld heeft, voor 
wie graag samen met anderen eet, voor mensen op de vlucht en voor wie zoekt naar 
contact. De maaltijd is gratis, er is de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage voor wie 
dat kan betalen. U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau maar u bent ook 
welkom zonder aanmelding. Van harte welkom!  
 
Vastenactie;  
Vandaag gaat het evangelie over de Verloren Zoon die teruggaat naar huis. De 
Syrische vluchtelingen die wij dit jaar willen steunen kunnen niet meer terug naar hun 
huis, hoe graag ze dat ook zouden willen. Laten wij dan de liefdevolle ‘vader’ zijn die 
hen een kans op een nieuw bestaan geeft. 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 
 
De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. Daarom verzorgt 
het pastoraal team drie avonden over pater Titus Brandsma.  
Woensdag 30 maart  19.30 uur  Pater Titus zijn diaconaal maatschappelijke 
betekenis, lezing door pastor Lysbeth Minnema. Aanmelding bij 
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 
Zaterdag 2 april 15.00 tot 17.00 uur Laatste zeven woorden van Christus met 
klarinet Peter Koetsveld. Op muzikale wijze staat Peter Koetsveld stil bij de laatste 
woorden van Jezus, de zogenaamde kruiswoorden.  
Concert is in de Bonifatiuskerk; vrijwillige bijdrage 
 
Meepraten over de toekomst van de Kerk via synodaal proces! 
Middagbijeenkomsten van 6 april (voor vrouwen) 14.00 tot 16.00 uur. 
Avondbijeenkomsten (gemengd): 19.30 – 21.30 uur. De gesprekken van 6 april 
worden gehouden in de Franciscuszaal in het Titus Brandsma Huis. Zowel de 
middag als de avond!  Thema 6 april: hoe viert een synodale kerk? Opgeven via: 
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
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