
Sint-Vitusparochie 

Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Zondag 9 oktober 2022 

28e zondag door het jaar 
 

Openingslied: Psalm 122-I 

Refrein: Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden: 

              “Wij gaan op naar het huis van de Heer”. 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Kyrie-litanie: GvL 215 
 

Lofzang: GvL 563 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: 2 Koningen 5,14-17 
 

Antwoordpsalm:  Psalm 98 

Refrein: Zijn weldaden deed Hij ons kennen,  

              de volkeren zijn gerechtigheid. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang  

omdat Hij wonderen deed. 

Zijn hand deed zich krachtig gelden,  

de macht van zijn heilige arm. Refrein. 
 

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,  

de volkeren zijn gerechtigheid. 

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw  

ten gunste van Israëls huis. Refrein. 
 

Geheel de aarde aanschouwde  

wat onze God voor ons deed.  
Verheerlijkt de Heer, alle landen,  

weest blij, verheugt u en zingt. Refrein. 
 

Tweede lezing: 2 Timóteüs 2,8-13 
 

Alleluia: GvL 244 
 

Evangelie: Lucas 17,11-19 
 

Ev. Accl.:   GvL 265 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: GvL 721 (gesproken) 
 

Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
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Collecte: Cantico delle creature – Marco Frisina 

(Zonnelied van Fransiscus) 

 

Vertaling: 

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 

Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 

Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid. 
 

Vredesgebed en vredeswens 
 

Onze Vader: (Gesproken) 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,  

uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Locatie Leeuwarden 
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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. 
 

Communie: Salve Regina – Gabriel Fauré, Tekst GvL 842 
 

Communiegebed en acclamatie: Waar vriendschap is en liefde, daar is God  
 

Zegen en wegzending  
 

Slotlied: GvL 447 
 

 

 

verborgen 
 

teksten kunnen cryptisch zijn 

   een enkel woord  

   de rest mag je vermoeden 
 

van oudsher zo vanzelfsprekend ingevuld 

   waardoor verscholen lagen  

   onbenoemd of 

   in clichés gehuld   

   aan ’t oog onttrokken blijven 
 

vertrouwen blijkt een gaan te zijn 

   op goed geluk 

want trouw aan wie je bent 

heeft steeds een mens behouden 
 

zoals eens tien melaatsen in een zeker dorp 

van verre riepen om barmhartigheid 

en hoorden ‘ga, kom in beweging’ 

zij namen zonder vragen of te morren 

een voorschot op de afloop 
 

en één, veracht en achtergesteld nog wel 

   was verwonderd over zijn levensloop 

ontdekte dat ook gaan een gave is 

er is immers geen kruidenier die hoop verkoopt 
 

hij onderbrak zijn tocht 

en dankte die in ’t alledaagse diep verborgen is 
 

peter vermaat 
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Mededelingen 
 
Maandag 10 oktober, Biblioloog, verkenning over de lezingen van het 
weekend. Men kan gewoon inlopen, de koffie staat klaar in het Titus 
Brandsma Huis vanaf 9.30 uur. 
 
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.  
 

Aanvang: 19.30 
uur Kosten 3 euro 

 

Zondag 9 oktober 9.30 uur is er een Heilige Mis uit dankbaarheid tgv.  
35 jaar koormuziek o.l.v. Piet Vessies.  Na afloop is er een concert om 
12.00 uur in de Maria ten hemelopneming in Wytgaard.  
(zie VitusNijs) 
 
 

 

 

 


