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Openingslied: GvL 619 
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 Mozes riep bij naam 
die zijn volk de weg moest wijzen 
naar het land van Kanaän. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij herder David koos 
die zijn kudde zou doen leven 
onbedreigd en zorgeloos. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Jona moed insprak 
die de mensen moest bekeren 
tot vertrouwen in de Naam. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe  Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij tot Maria kwam 
die Hij van het woord vervulde 
eens beloofd aan Abraham. 
 
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.  
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Kruisteken – begroeting 
 
Inleiding 
 
Schuldbelijdenis 
allen: 
Ik belijd voor de almachtige God, 
en voor u allen, 
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
allen: Amen. 
 
Heer ontferm U: Mis ter ere v.d. Heilige Titus Brandsma – W. van Belle 
 
Eer aan God: Mis 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Wijsh., 11, 23 - 12, 2 
 
Uit het boek Wijsheid 
     Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal,  
     als een vroege dauwdruppel die neervalt op aarde. 
23 Maar Gij ontfermt u over allen, want Gij vermoogt alles; 
     en Gij Iet niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer komen.  
24 Gij houdt immers van alles wat bestaat, 
     en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt; 
     want zoudt Gij iets haten, dan hadt Gij het niet geschapen.  
25 Hoe zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil, 
     hoe zou behouden kunnen blijven wat Gij niet gemaakt hebt?  
26 Ja, alles spaart Gij, want alles is van U, 
     en Gij heerst vol liefde over al wat leeft! 
1   Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat bestaat.  
2   Daarom straft Gij de zondaars met mate, 
     en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden, 
     opdat ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, Heer. 
 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 



 4 

Antwoordpsalm: Psalm 145 
Refrein:  
U wil ik loven, mijn God en Koning, 
uw Naam verheerlijken voor altijd. 
 
U wil ik loven, mijn God en Koning, uw Naam verheerlijken voor altijd. 
U wil ik prijzen iedere dag, uw Naam verheerlijken voor altijd. Refrein: 
 
De Heer is vol liefde en medelijden,lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. 

Refrein: 
Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven. 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. 

Refrein: 
Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet. 
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,  
richt wie gebukt gaan weer op.      Refrein: 
 
 
Tweede lezing: 2 Tess., 1, 11-2,2 
 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Tessalonica 
 
     Broeders en zusters, 
11 Telkens opnieuw bidden wij onze God,  
     dat Hij u zijn roeping waardig maakt 
     en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof  
     met macht tot volkomenheid brengt. 
12 Dan zal de Naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden  
     - en gij in Hem - 
     door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.  
1   Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters, 
     in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus  
     en onze hereniging met Hem 
2   niet zo gauw uw bezinning te verliezen.  
     Laat u toch niet opschrikken 
     door u profetieën of uitspraken of een brief 
     die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren  
     dat de dag van de Heer is aangebroken. 
 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
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Alleluia: 
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge stand  
moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. 
 
Evangelie: Luc.19, 1-10  
De Heer zij met u. 
allen: en met uw geest. 
      
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Lucas 
allen: Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok poogde 
een zekere Zacheus, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, 
te zien wie Jezus was. 
Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte,  
want hij was klein van gestalte. 
Om hem toch te zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde 
vijgenboom omdat Jezus daar langs zou komen. 
Toen Jezus bij die plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: 
„Zacheus, kom vlug naar beneden,  
want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn." 
Zacheus kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap.  
Allen zagen dat en merkten morrend op: 
„Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!"  
Maar Zacheus trad op de Heer toe en sprak:  
„Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; en als ik 
iemand iets afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug."  
Jezus sprak tot hem: „Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen,  
want ook deze man is een zoon van Abraham.  
„De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken,  
en om te redden wat verloren was." 
Woord van de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
Ev. Accl.:  
Vz.:    Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen:  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: 
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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:  
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
 
Offerande: Soli Deo Gloria – M. Haugen 
 
O God of blessings, all praise to you! 
Your love surrounds us our whole life trough. 
You are the freedom of those oppressed; 
You are the comfort of all distressed. 
Come now, O holy and welcome guest: 
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
 
All praise for wisdom, great gift sublime, 
Through words and teachers of ev’ry time; 
For stories ancient and knowledge new, 
For coaches, mentors, and couns’lors true 
Whose life of service brought us to you: 
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
 
All praise for prophets, through grace inspired 
To preach and witness with hearts on fire. 
Your Spirit chooses the weak and small 
To sing the new reign where mighty fall; 
With them may we live your Gospel call:  
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
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All praise for music, deep gift profound, 
Through hands and voices in holy sound; 
The psalms of David, and Mary’s praise, 
In wordless splendour and lyric phrase, 
Your steadfast kindness with human face: 
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
 
All praise for Jesus, best gift divine 
Through word and witness, in bread and wine; 
Incarnate Love Song of boundless grace, 
Priest, teacher, prophet in time and space, 
Your steadfast kindness with human face: 
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
 
A billion voices in one great song, 
Now soft and gentle, now deep and strong, 
In ev’ry culture and style and key, 
From hill and valley, with sky and sea, 
With Christ we praise you eternally: 
Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! 
 
 
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 (VI van de zondagen door het jaar) 
 
De Heer zij met u. 
allen: En met uw geest. 
 
Verheft uw hart. 
allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
allen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal. 
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In U leven, bewegen en zijn wij. 
Zolang wij dit lichaam zijn, ondervinden wij elke dag uw liefde; 
meer nog, Gij verzekert ons van het eeuwig geluk: 
want als eerste gave bezitten wij de Geest 
die Jezus van de dood heeft opgewekt. 
Zo hebben wij het vaste vertrouwen 
dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. 
 
Daarom brengen wij U dank en met de engelen roemen wij uw grote 
daden, en zingen U toe vol vreugde: 
 
Heilig: Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige;  
heel uw schepping moet U wel prijzen,  
want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,  
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen 
uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west 
moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht  
om ze aan U toe te wijden. 
In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en + Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken.  
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
 
Neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is Mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker 
en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken.  
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
 
Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, 
Want dit is de Beker van het Nieuwe Altijddurende Verbond, 
dit is Mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, 
zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst,  
en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk,  
en wil er uw Zoon in herkennen,  
door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt.  
Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam 
en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest opdat men ons in Christus 
zal zien worden tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U:  
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God;  
met Sint Jozef, haar bruidegom, 
samen met uw apostelen en martelaren, 
met de heilige Marcus, de heilige Bonifatius en zijn Gezellen, 
de heilige Ludgerus, de heilige Martinus, 
de heilige Wiro, de heilige Dominicus, 
de heilige Vitus en de heilige Titus Brandsma 
en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen  
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 
opdat wij met U worden verzoend.  
Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: 
samen met uw dienaar Franciscus onze paus  
en Cornelis, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid  
en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt.  
Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal 
bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  
ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan,  
genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen 
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voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,  
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
allen: Amen. 
 
Onze Vader: gezongen 
In gemeenschap, verbonden met Christus,  
durven wij vol vertrouwen bidden: 
 
allen: 
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,…  
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: Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma 
 
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: Ave Maria – E. Elgar 
 
Gebed   
 
Mededelingen 
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Toespraak 
 
Zegen 
 
Slotlied: GvL 415. Lieteboek 44 
 
No tankje allegear 
mei mûle-en hert en hannen 
God, dy’t syn wûnders die 
oan ús en alle lannen, 
dy’t fan it earst begjin, 
fan memmeskurte-ôf oan 
ús bystie as in heit: 
sa docht Er hjoed en moarn. 
 
Mei dan dy rike God 
goedgeunstich om ús tinke 
en ús de frede-yn’t hert 
en wiere freugde skinke! 
Barmhertich is de Hear, 
dy’t ús ferloste-út need, 
syn goedens hat gjin ein, 
Hy helpt yn alle leed. 
 
Lof Heit en Soan en Geast 
mei minske-en ingletonge! 
Om syn genede-en macht 
moat al wat libbet sjonge. 
Fan Him, de iene Hear, 
joech it ferline blyk; 
It hjoed sprekt fan syn trou, 
de takomst is syn Ryk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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Mededelingen 30 oktober  
Dinsdag 1 november 19.00 uur: Allerheiligenviering in de Dominicuskerk 
Woensdag 2 november: 15.00 uur Grafzegen op de Vitushof 
Woensdag 2 november: 19.00 uur Allerzielenviering in de Dominicuskerk 
 
6 november familiezondag 9.30 uur Wytgaard 
Voor de kinderen tot 10 jaar is er een speciale viering in een eigen 
ruimte. Daarna doen we allerlei spelletjes over het thema van het 
weekend. De tieners en hun ouders gaan eerst naar de viering in de kerk 
van Wytgaard, waarna ze elk in hun eigen groep in gesprek gaan over 
de lezingen van dat weekend. We sluiten de ochtend gezamenlijk af met 
een eenvoudige lunch. Opgeven: Kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
 
Woensdag 9 november is er een parochievergadering. Het 
parochiebestuur wil u o.a. bijpraten over het beleid met betrekking tot de 
gebouwen en de voortgang om energiekosten te besparen. 
Iedereen is welkom, maar wel graag even opgeven bij kerkelijk bureau 
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