
           Sint-Vitusparochie 
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden
              Allerheiligen 1 November 2022

Openingszang: Psalm 24 II
Refrein:  Wie mag bestijgen de berg van de Heer, 

Wie mag staan in zijn heilig domein? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
die zijn ziel aan valsheid niet aanbiedt. Refrein

Van de Heer draagt de zegen hij mee, 
ontvangt recht van God die zijn heil is. Refrein

Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 
wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob

Kruisteken – Woord van welkom

Kyrie: Sint Jansmis – Rutger Mazijk
Gloria: Sint Jans Mis Refrein: Eer aan God in den hoge

Openingsgebed
Eerste lezing: Apokalyps 7, 2-4,9-14        
Antwoordpsalm: Psalm 24 
Refrein: Zo doet het geslacht dat zich richt tot U,

Dat staat voor uw aanschijn, God van Jakob.
Aan God hoort de aarde en al wat er op is, 
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee. Refrein:

Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Refrein:

Hij zal door de Heer gezegend worden, 
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem, 
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God. Refrein:

Tweede lezing: 1 Joh. 3, 1-3



Alleluia: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
              en Ik zal u rust en verkwikking schenken.
Evangelie: Mattheüs 5, 1-12a

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

Overweging

Geloofsbelijdenis: gesproken
Voorbede: Heer, ontferm U (3x)

Offerande: Ye servants of God – H. Coleman
Ye servants of God, your Master proclaim,
And publish abroad His wonderful Name:
The Name all victorious of Jesus extol:
His Kingdom is glorious, and rules over all.

Salvation to God who sits on the throne!
Let all cry aloud, and honour the Son.
The praises of Jesus the angels proclaim,
Fall down on their faces, and worship the Lamb.
Then let us adore, and give Him His right,
All glory and power, all wisdom and might,
All honour and blessing, with angels above,
And thanks never ceasing, and infinite love.

Bereiding van de gaven 
Bidt, broeder en zusters,…
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

Aanhef prefatie: GvL 281
Heilig: Sint-Jansmis

Eucharistisch gebed
Euch. Accl.: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
Onze Vader: gezongen
Vredeswens
Agnus Dei:Sint-Jansmis



Communie: 
De hemel reikt ons leeftocht aan: 
een mens wordt ons tot levend brood.
In liefde is Hij voorgegaan, 
zich brekend heeft Hij ons geheeld 
en goed gedaan!

Hij heeft ons zoekende bestaan
gekend, zich onder ons gezaaid
als graan dat niet verloren gaat.
Gods adem wekt het uit de dood
om op te staan.

Want graan dat in de aarde valt
moet sterven, slapen tot de dag
waarop het vruchten dragen zal.
Geef dat ons leven, dat zo wacht,
ontwaken zal.

De Zoon is in ons uitgezaaid,
Gods Vader naam ons toegezegd.
Wij leven door het Licht geraakt,
dankzij de Geest die adem schept
en levend maakt!

Slotgebed 

Mededelingen

Zegen

Slotlied: GvL 539: 1, 2, 4, en 10
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, t’allentijd
Halleluja, halleluja! 

Gij waart hun rot, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 



Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

Digitale collecte
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een
betaald verzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1,
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast.
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code:

 De camera van uw IPhone
 de camera van uw Android toestel. Werkt dat

niet meteen, installeer dan een gratis QR scan-
ner aap (bijv. de app QR Code reader)

 de bank App: log in en klik op Scan QR
Wij danken u alvast voor uw giften.

Mededeling:
Woensdag 2 november om 19.00 uur Allerzielenviering in de 
Dominicuskerk. Koffiedrinken na de viering.

Locatie Leeuwarden


