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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk
 Leeuwarden 7 – 8 mei 2022  
 4e Zondag van Pasen  Zondag v. d. Goede Herder 
  

Openingslied: GvL 424 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Kyrie-litanie: GvL 211 
Moge… 
 
Lofzang: GvL 231 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52 
 
Antwoordpsalm: Psalm 100 gesproken 
 
Refrein: Wij zijn zijn kudde en zijn volk. 
 
Juicht voor de Heer, alle landen,  
dient met blijdschap de Heer. 
Treedt onbezorgd voor zijn Aanschijn;  
waarlijk, de Heer is God.  Refrein: 
 
Hij is de Schepper en Meester,  
wij zijn kudde, zijn volk. 
Eindeloos is zijn erbarmen,  
trouw van geslacht op geslacht. Refrein: 
 
Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17 
 
Alleluia: GvL 247 
allen: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. 
 
allen: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Evangelie: Joh. 10,27-30 
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Ev. Accl.: GvL 265 
allen: U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon  
  en heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 

 
Ik geloof in één God de almachtige Vader. 
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar 
is. 
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd 
Maria en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en 
is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.  
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het 
komend rijk. Amen. 
 
Voorbede: GvL 361 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande: orgelspel 
 
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. 
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Gebed over de gaven - Prefatie 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot 
  Gij wederkeert, dan Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gesproken 
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. 
 
Lam Gods: GvL 331 
 
Zalig zij… 
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
allen:       Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, 
  maar spreek slechts een woord, en ik zal gezond worden. 
 
Communie: orgelspel 
 
Gebed - Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 562 op melodie van 429 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 13 mei 9.30 uur is er wel een 
Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk. 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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Agenda 
di. 10-05 20.00 Evangelie van Lucas o.l.v.Peter Vermaat T.Br.Huis 

wo. 11-05 19.30 Dialoogavond over een actueel thema: G. Kamsma T.Br.Huis 

vr. 13-05 10.30 Geloven nu, Germa Kamsma, sacr. M. Ten 
Hemelopneming 

Wytgaard 

vr. 13-05 16.00 Kindercatechese Par.H.Dom 

vr. 13-05 16.00 Voorbereiding eerste communie Par.H.Dom 

vr. 13-05 19.00 Klupcatechese Par.H.Dom 

di. 17-05 10.00 Paulus, bijbelcursus o.l.v. Chr. Hoogland T.Br.Huis 

wo. 18-05 20.00 Parochievergadering, in de Frissel Wergea 

 
 
Elke doordeweekse ochtend is het Titus Brandsma Huis geopend van 
9.30 tot 11.30 uur en op vrijdag na de mis van 10.15 tot 11.30 uur. 
Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom. 
Ook is het mogelijk de krant te lezen of een spelletje te doen. 
Kom gerust eens langs en proef de sfeer!  
 
Na de viering in de Bonifatiuskerk is er weer koffiedrinken in het 
Titus Brandsma Huis. 
 
Woensdag 11 mei 19.30 uur Dialoogavond 

Deze 
keer is de vraag: past het verhaal van Paus Franciscus in Fratelli Tutti bij 
het verhaal van het wandelend bos(k) in Leeuwarden? Opgeven: 
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
 

 

 

Activiteiten rond  het evenement Bosk van Arcadia 
zondag 8 mei van 15.00 tot 17.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk een interactieve lezing  met Trees 
van Montfoort en Germa Kamsma-Kunst over De aarde 
ons huis.  
Meer informatie via de website van de parochie 
www.sintvitusparochie.nl en 
https://arcadia.frl.agenda/138603/leeuwarder-kerken/ 
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