
     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk  -  Leeuwarden  
 30e Zondag door het Jaar C      

        22 oktober 2022 
       

 
Openingslied: GvL 570 Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Begroeting en Kruisteken 
 
Woord van Welkom 
 
Kyrie-litanie GvL 212 
 
Eer aan God GvL 233 
 
Openingsgebed 
 
Eerste Lezing: Uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach, 35, 12-14. 16-18. 
De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij 
neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert naar 
het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch 
van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie anderen bijstaat wordt 
welwillend ontvangen en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe. Het gebed 
van de arme dringt door de wolken heen; zolang het zijn doel niet bereikt, rust 
het niet; het laat niet af, totdat de Allerhoogste zich erbarmt, en de 
Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft. 
 

Antwoordpsalm: Psalm 34 

Refrein: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. 
De Heer zal ik prijzen iedere dag,  
zijn lof ligt mij steeds op de lippen. 
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen. Refrein: 
 

Van boosdoeners keert Hij zijn aangezicht af,  
zij worden op aarde vergeten. 
Naar vromen die roepen luistert de Heer  
en redt hen uit iedere nood. Refrein: 
 

De Heer is nabij voor rouwmoedige harten, 
Hij helpt wie zijn schulden erkent. 
De Heer redt het leven van wie Hem dient,  
al wie tot Hem vlucht heeft geen straf te duchten. Refrein: 
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Tweede lezing: Timóteus, 4, 6-8. 16-18. 
Dierbare, Wat mij betreft, mijn bloed is weldra geplengd, het uur van mijn 
heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het 
geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid waarmee de Heer, 
de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij 
maar allen die met liefde uitzien naar Zijn komst. Bij mijn eerste verdediging 
heeft niemand mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek gelaten. Moge het 
hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij 
kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het Evangelie ten einde toe te 
vervullen, zodat alle volkeren ervan horen. En ik werd verlost uit de muil van 
de leeuw. De Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en 
mij behouden overbrengen naar Zijn hemels koninkrijk. Hem zij de 
heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen! Amen. 
 
Alleluja GvL 260 

 
Evangelie: Lucas, 18, 9-14. 
In die tijd zei Jezus tot hen die, overtuigd van eigen gerechtigheid de anderen 
minachtten, de volgende gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel 
om te bidden; de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De 
Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: God, ik 
dank U dat ik niet ben als de rest van de mensen: rovers, onrechtvaardigen, 
echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef 
tienden van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef op een afstand en 
wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de 
borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging 
gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie zich verheft, zal 
vernederd, maar wie zich vernedert, zal verheven worden. 
Evangelie- acclamatie:  Woorden van oudsher gegeven  
     zingen van geluk en pijn 

     blijven spreken over leven 

     ‘ga’ en Ik zal met je zijn. 
 

Overweging 

 
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, 
 



3 

 

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: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Offerande: orgelspel 
 

Bidt broeders en zusters… 

 
Gebed over de gaven  
 

Aanhef prefatie: GvL 281 

Prefatie 

Heilig: GvL 293 

Eucharistisch gebed 

Acclamatie: GvL 307 

Onze Vader: gezongen 

 
Vredeswens 

 
Lam Gods: GvL 333 
 

Communie: orgelspel 

Slotgebed  

Mededelingen 

Slotlied: GvL 447 

 

 

 

Locatie Leeuwarden 
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Collecte voor Missio dit weekend 
De collecte voor Missio is dit jaar bestemd voor mensen uit de sloppenwijken van 
Nairobi. Een project dat dit jaar geld ontvangt is het geven van een microkrediet 
aan alleenstaande moeders, zodat ze met een eigen bedrijfje een goed bestaan 
kunnen opbouwen. Felicia van 19 zegt: "Ik leefde op de vuilnisbelt, zocht plastic 
flessen en papier uit het afval en probeerde zo genoeg geld bij elkaar te halen om 
van te leven samen met mijn broertje van 9. Nu met het kleine krediet kon ik een 
eigen bedrijfje starten. Ik verkoop fruit en mijn broertje kan van het geld dat ik 
daarmee verdien naar school. Ik ben heel erg blij met de hulp." Ze is één van de 
leidsters geworden van de microkredietgroepen waarin verschillende vrouwen die 
een lening hebben gekregen elkaar steunen en waar ze sparen voor moeilijke 
tijden. Paters van de Combonianen en Kleine Zusters steunen deze projecten om 
mensen in de sloppenwijken toe te laten groeien naar een beter bestaan. Met uw 
gift kunnen we hen steunen. Van harte aanbevolen!  
 

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

Ma. 24-10 19.30 Lectio Divinia houdt het midden tussen bidden en lezen. 
We gaan aan de slag met het boek Jona.  
Leiding: F. Eshuis en L. Minnema 

T.Br.Huis 

Di. 25-10 12.30  Huis van Stilte Dom.Kerk 

Vr. 28-10 10.30 “Geloof op tafel” olv. Pastores Wytgaard 

vr.  28-10 18.00 Sant’Egidiomaaltijd T.Br.Huis 

Zo. 30-10 11.00 25 jarig priesterjubileum pastoor van der Wal Bon.Kerk 
 

Vrijdag 28 oktober 18 uur Sant'Egidiomaaltijd voor iedereen die anders alleen aan 
tafel zit. Meld u aan via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 

Zaterdag 29 oktober geen viering in  de Dominicuskerk 
 

Zondag 30 oktober geen viering in de Martinuskerk. 
 

Zondag 30 oktober 11.00 uur Bonifatiuskerk: Feestelijke eucharistieviering 25 jaar 
priesterfeest pastoor van der Wal. Na de viering is er gelegenheid pastoor van der 
Wal te feliciteren onder het genot van koffie/thee en een traktatie. Een kleine 
bijdrage kan, het banknr. Is NL44 INGB 0004 599356 van de Sint Vitusparochie, 
o.v.v. “priesterfeest”. 
 
 
 

Vrijwilligers gevraagd: 
*Gastvrouwen/heren die één keer in de maand helpen met schoonmaken in de 
kerken te Wytgaard of Wergea of in de Bonifatius- of Dominicuskerk.  
 

Vrijwilligers gevraagd: 
*Gastvrouw/heer, coördinator, die in de Bonifatiuskerk de schoonmaakploeg 
aanstuurt.  
 

Voor deze vacatures kunt u informatie inwinnen bij:  
Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 2157091 
 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
mailto:amvanhulsen@gmail.com
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