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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              16 oktober 2022 - 29 e zondag door het jaar 

 
Gezinsviering 

 

 

 
 
 

Volhouden in vertrouwen 
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OPENINGSLIED: 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE:  
Wij vragen Jezus die Zoon van God de Vader is 
 
Refrein: 
Koor: Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons  
Allen: Kyrie eleison, Heer ontferm U over ons 
 
Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die steeds voor mensen klaar wil staan Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil Refrein: 
 
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan Refrein: 
 
LOFZANG:  
Refrein: 
Zing voor de Heer, zing alleluia! 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
Zing voor de Heer, zing alleluia. 
Laat uw loflied weerklinken voor God. 
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De heer is groot en groot zijn werken,  
heel de schepping  juicht voor God. Refrein: 
 
Een lied vol dank en vreugdeklanken, 
juich in eenheid samen voor God. Refrein: 
 
De Heer is goed, barmhartig, vol liefde. 
Hij ontfermt zich over ons. Refrein: 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Exodus 17, 8-13 
  
Uit het boek Exodus 
In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei 
Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen 
Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de 
heuvel staan." Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de 
strijd aan met Amalek terwijl Mozes, Aäron en Chur de top van de heuvel 
bestegen. En zolang Mozes zijn armen opgeheven hield waren de 
Israëlieten aan de winnende hand. 
Maar liet hij zijn armen zakken dan won 
Amalek. Tenslotte werden Mozes' 
armen moe. Toen haalden ze een steen 
voor hem waar hij op ging zitten. Aäron 
en Chur ondersteunden zijn armen, elk 
aan een kant. Zo bleven zijn armen 
omhoog geheven, tot zonsondergang 
toe. En Jozua versloeg Amalek en zijn 
leger met het zwaard.   
   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Maar één verlangen 
 
Refrein: 
Als ik U zo heel dicht bij mij voel  
heb ik echt nog maar één verlangen, 
om Uw naam te verhogen, o Heer 
en ik zing dit lied tot Uw eer. 
 
U bent waardig, U bent waardig, U bent waardig, Zoon van God. 
U bent waardig, U bent waardig, U bent waardig, Zoon van God. Refrein: 
 
U bent heilig, U bent heilig, U bent heilig, Zoon van God. 
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U bent heilig, U bent heilig, U bent heilig, Zoon van God. Refrein: 
 
Ik aanbid U, ik aanbid U, ik aanbid U, Zoon van God. 
Ik aanbid U, ik aanbid U, ik aanbid U, Zoon van God. Refrein: 
 
ALLELUIA:  
Als je de Heer zoekt, zal je niets ontbreken. 
Want Hij zegt: kom hier, en ik zal je verkwikken. 
 
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.   
  
In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds 
moesten bidden en daarin niet verslappen. Hij zei: “Er was eens in een 
stad een rechter die zich niets aantrok van God of gebod. Er was ook een 
weduwe in de stad die steeds bij hem kwam met het verzoek: Geef mij 
recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een tijdlang wilde die rechter 
niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al trek ik mij niets aan van God of 
gebod, toch zal ik voor die weduwe recht spreken om niet langer geplaagd 
te worden door haar eindeloze bezoeken." En Jezus zei: “Hoor wat de 
onrechtvaardige rechter zegt! Zou God dan geen recht verschaffen aan 
de gelovigen die dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van 
hen onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. 
Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?" 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Woord van leven, ons gegeven, God, wij danken U. 
Wij danken U. 
 
OVERWEGING  
 
GELOOFSBELIJDENIS: gesproken 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
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zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal hij komen oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen 

 
VOORBEDE:  
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
Hoor ons Heer, luister naar ons. 
 
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
COLLECTELIED:   
Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven,  
dat u onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt u ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
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GEBED 
 
ONZE VADER: 

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. 
  Want van U is het koninkrijk en de kracht 

En de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Wees gegroet, Maria  
Wees gegroet, Maria,  
vol van genade, de Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus,  
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God,  
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen, amen. 
 
COMMUNIEGEBED:  
Geprezen bent U, Eeuwige, onze God. 
Wij danken U, dat U onze aarde geschapen heeft. 
Alle planten en levende wezens en de mensen.  
U heeft gezien dat alles goed was, naar uw bedoeling. 
Roep ons terug naar uw oorspronkelijk begin, 
toen alles goed was. 
 
Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
Geprezen bent U, Eeuwige God, 
omdat U in Jezus heeft laten zien, 
hoe wij als mensen mogen leven naar uw beeld. 
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Jezus heeft voor ons het leven geopend 
door als zaad in de aarde te sterven 
en nieuw leven voort te brengen. 
Om Hem bestaat de aarde voort 
en kunnen wij nieuwe mensen worden.  
 
Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
Geprezen bent U, Eeuwige, 
omdat Hij voor ons het Brood geworden is, 
dat nieuw leven voortbrengt. Geef ons deel aan zijn leven. 
Dat wij uw trouw zichtbaar maken 
in onze trouw aan elkaar. 
 
Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
Laat ons dan leven naar zijn Geest,  
die ons in het heilig Brood gegeven wordt.  
Dat wij mensen worden naar uw bedoeling,  
dienstbaar naar elkaar,  
bereid om uw wil te doen,  
opdat uw toekomst dichterbij komt,  
die U begonnen bent in Jezus Christus,  
onze Heer. Amen. 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 
Jezus, U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven;  
open mij voor uw liefde, o Heer. 
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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): Datum 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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