
 

           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              15 oktober  2022 – 29e zondag door het jaar 
 

 

OPENINGSLIED:  GvL 558 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 216 
 
GLORIA: Refrein: Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
              Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Exodus 17, 8-13    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 121 
Refrein:  
Mijn hulp zal komen van God de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:  
van waar kan ik hulp verwachten? 
Mijn hulp zal komen van God de Heer,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. Refrein: 
 
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, 
Hij slaapt niet, Hij waakt over u. 
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet,  
die over Israël waakt. Refrein: 
 
De Heer is het die u behoedt, 
Hij staat als een wacht aan uw zijde. 
Bij dag zal de zon u niet deren,  
bij nacht doet de maan u geen kwaad. Refrein: 
 
De Heer bewaart u voor onheil,  
uw leven houdt Hij in stand. 
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan  
op deze dag en altijd. Refrein: 



TWEEDE LEZING 2 Timotheüs 3,14-4,2 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA :  
Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog 
verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. 
 
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 18,1-8 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 265 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS:  

 

 
 
VOORBEDE: GvL 362 
 
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  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. 
 
Gebed over de gaven – Prefatie GvL 281 
De Heer zij met u, en met uw geest 
Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer onze God, Hij is onze dankbaarheid 
waardig. 
 

HEILIG: GvL 295 
 

Euch. Accl.: GVL 306 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: (gezongen) 

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. 

 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 

LAM GODS: GvL 335 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE :  
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 
 
COMMUNIELIED: orgelspel 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: GvL 538 
 
 
Agenda 
 

di. 18-10 8.30 Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk Bon.kerk 

Di. 18-10 18.30 “Geloof op tafel” olv. Pastores T.Br.Huis 

Wo. 19-10 14.00 en 19.30 uur: Synodale dialoog T.Br.Huis 

ma. 24-10 9.30 Lied Nynke Laverman luisteren en bespreken T.Br.Huis 

Ma. 24-10 19.30 Lectio Divinia over Jona, F.Eshuis en L.Minnema T.Br.Huis 

 

‘Geloof op tafel’ door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-
Kunst en pastor Lysbeth Minnema 
‘Geloof op tafel’ is geen cursus of bijbeluitleg, maar een laagdrempelige 
gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in 
filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven 
en geloof. De sfeer is ongedwongen. De avondgroep start met een 
gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en 
lid zijn van de parochie geen vereiste.  
Avondgroep (TBH Leeuwarden): Data: 18 oktober, 18.30 tot 21.00 uur.  
Kosten: 5 euro per keer, incl. maaltijd. 

Aanvang: 14.00 uur en 19.30 uur  Kosten 3 euro. 
Opgeven kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
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