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        Sint-Vitusparochie  
St.-Dominicuskerk -  Leeuwarden  

    27e Zondag door het Jaar C      
1 oktober 2022 

       
Openingslied: GvL 471  
Ik groet U vol genade, sprak d'engel Gabriël. 
De bron van uw genade, is God, Emmanuel. 
 
Want onder alle vrouwen, zijt Gij gebenedijd. 
Gelukkig die aanschouwen, in dank uw heerlijkheid. 
 
En meer nog zij gezegend, de vrucht van uwe schoot: 
door Hem zijn wij genezen, van een volkomen dood. 
 
Gods Moeder wil ons horen, bid dat wij zondaars groot 
voor God niet gaan verloren, in 't uur van onze dood. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
 
Moge… 
 
Heer ontferm U: Missa Corona – Wouter van Belle 
 
Eer aan God: Missa Corona 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Hab. 1,2-3+2,2-4 
 
Antwoordpsalm: Psalm 95 
Refrein: Luister heden naar Gods stem: 
              weest niet halsstarrig, weest niet halsstarrig 
              weest niet halsstarrig zoals weleer. 
 

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
           Refrein: 
Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde. 
           Refrein: 
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Luistert heden dan naar zijn stem: weest niet halsstarrig zoals bij Meriba. 
Waar uw vaderen Mij wilden tarten,  
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.     Refrein: 
 
 

Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14 
 

Alleluia: Uw woord is waarheid Heer; wijd ons U toe in de Waarheid. 
 

Evangelie: Luc.17,5-10 
 

Ev. Accl.:  
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zouden wij anders gaan? 
 

Preek 
Geloofsbelijdenis: 

 

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: GvL 447 
 

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: Missa Corona 
 

Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert,  
dat Gij verrezen zijt. 

 

Onze Vader: gezongen 
Laten wij… 
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: Missa Corona 
 

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 – Simon Lindley 
 

Gebed   -   Mededelingen   -   Zegen 
 

Slotlied:  
Maria, roem der trouwe stad, die u bezield heeft liefgehad  
door ’t lang verleden. 
Toon U tot nieuwe hulp bereid, en neig u in barmhartigheid   
naar onze beden. 
Zovelen zijn tot u gegaan en allen hebt Gij welgedaan,  
o Moeder machtig! 
Gij waart een troost in elke smart, steeds bleef uw liefd’rijk moederhart 
ons volk indachtig. 
 

Weer roepen wij uw bijstand in, o uitverkoren Koningin  
der Friese landen! 
Weer doet uw zoete beeltenis, die ons sinds eeuwen heilig is,  
de harten branden! 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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Leef moeder, in uw trouwe stad, die u altijd heeft lief gehad,  
met alle mede; 
en schenk ons na de harde strijd, die duurt door alle mensentijd,  
Gods eeuw’ge vrede 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Mededelingen 
 

Mariaprocessie door de oude binnenstad van Leeuwarden  
Zondag 2 oktober 2022 vindt in Leeuwarden voor de Vierde maal de processie 
plaats van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden. De processie begint om 15.15 
uur bij de St. Bonifatiuskerk aan de Voorstreek en eindigt in de Dominicuskerk 
aan de Harlingerstraat. De processie door de stad gaat alleen door als de 
weersomstandigheden op het laatste moment, dit toelaten. Bij slecht weer vervalt 
de processie over de openbare weg en wordt er alleen in de St. Dominicuskerk 
om 17.00 uur een plechtige lof-viering met processie gehouden.  
 
Agenda 

ma. 03-10 9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.kerk 

ma. 03-10 9.30 Kaarten maken en mandala’s kleuren T.Br.Huis 

ma. 03-10 19.00 English/Ned.mass Dom.kerk 

di. 04-10 13.00 Evangelie van Lucas olv Peter Vermaat T.Br.Huis 

Wo 05-10 19.30 Film: The Shack,  T.Br.Huis 

ma. 10-10 9.30 Biblioloog over lezingen van het weekend T.Br.Huis 

ma. 10-10 19.30 Lectio Divinia over Jona, F.Eshuis en L.Minnema T.Br.Huis 

Film The Snack woensdag 5 oktober: 

Film-première in Friesland: Oekraïense documentaire : WHERE ARE YOU 
ADAM? 8 OKTOBER om 15:30 bij SLIEKER in Leeuwarden. voor 
kaartjes: https://sliekerfilm.nl/film/where-are-you-adam/ 
 
Goedgemutst de winter door 
We willen graag met een groep mensen mutsen en sjaals breien voor 
iedereen die er één nodig heeft.  
Hou je van breien, kom dan op donderdag 13 oktober 9.30 uur naar het Titus 
Brandsma Huis voor een eenvoudig patroon voor een muts en voor het 
ophalen van wol. Als je dat wilt kunnen we ook afspraken maken om samen te 
breien.  
Heb je wol thuis liggen waar je niets mee doet, breng het dan mee naar de 
kerk of kom het langs brengen in het Titus Brandsma Huis. Dat is elke 
doordeweekse ochtend open van 9.30-11.30. Meer informatie bij pastor 
Minnema 06-24843682.  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsliekerfilm.nl%2Ffilm%2Fwhere-are-you-adam%2F&data=05%7C01%7CKatia.Novikova%40skf.com%7C9d78506fe6a34ef6470a08da9caeec9b%7C41875f2b33e8467092a8f643afbb243a%7C0%7C0%7C637994572368825201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RZ8bonRDKQnD%2B3midXueszJwDV6F2L1ty4Tmj8nq4Mk%3D&reserved=0

