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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk  -  Leeuwarden  
 3e Zondag van Pasen  -  1 mei 2022 
  
 

Openingslied: GvL 563 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 212 
 
Moge… 
 
Gloria: 
Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
  gloria, gloria, in excelsis Deo. 
  
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,  
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.       Refr. 
  
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refr. 
  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Refr. 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Hand, 5,27b-32.40b-41 
 
Antwoordpsalm: Psalm 30 Bullens 
Refrein: U zal ik loven Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
 
U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd, 
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren. 
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost, 
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.  Refrein: 
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Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen, 
en dankt zijn Naam die hoogverheven is. 
Zijn toorn duurt maar kort, maar zijn genade levenslang, 
de avond brengt droefheid, de ochtend blijdschap. Refrein: 
 
Heer, luister en ontferm U over mij, 
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp. 
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. 
U zal ik loven, Heer, mijn God, in eeuwigheid.  Refrein: 
 
Tweede lezing: Apok. 5,11-14 
 
Alleluia:  Moest de Messias dat alles niet lijden  
  om in zijn glorie binnen te gaan? 
 
Evangelie: Joh. 21,1-19 
Ev. accl.: GvL 263. Halleluja (4x) 
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja (4x) 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede:  allen: Heer van het leven, maak alles nieuw. 
 
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. 
 
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, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gesproken 
Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
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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 445 
 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. 
 

O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. 
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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ma. 02-05 9.00  Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.kerk 

ma. 02-05 19.00 English/Ned.mass Dom.kerk 

vr.  06-05 17.45 Sant’Egidiomaaltijd T.Br.Huis 

 
 
Viering 75 jaar Vrijheid, wat doe je ermee? 
Woensdag 4 mei om 20.30 uur in de RK Kerk te Wytgaard, een 
requiem van Piet Vessies. Zie VitusNijs en website parochie. 
  
Sant’Egidiomaaltijden 
We nodigen jullie uit op vrijdag 6 mei in het Titus Brandsma Huis, 
Bonifatiusplein 21 te Leeuwarden  
om samen te eten en te bidden om 18 uur. 
De maaltijden zijn bedoeld voor iedereen die graag samen eet, voor wie 
weinig te besteden heeft, voor wie anders alleen aan tafel zit, voor 
mensen op de vlucht en mensen zonder prettig thuis. De maaltijden zijn 
gratis. Voor wie wel iets kan betalen is het mogelijk een eigen bijdrage te 
geven. Je kunt vanaf 17.45 uur binnenlopen. Graag horen we wie er 
komt via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of telefonisch op maandag 
en woensdag tussen 9.30 en 11 uur op tel.nr. 06-82403680. Als je om 
half 6 bedenkt dat je toch graag mee wilt eten, dan ben je van harte 
welkom om aan te schuiven aan tafel. De maaltijd wordt om 19.30 uur 
gevolgd door een korte gebedsdienst voor iedereen die wil meebidden 
en meevieren. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met pastor Lysbeth 
Minnema, pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682. 
 
Donderdag 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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