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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk - Leeuwarden  
 32e Zondag door het Jaar C      5 november 2022 
 

  
Openingslied: GvL 651 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.  
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen, vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade –  
beschermend om hem heen als vriend, 
en Hij verlost hem van het kwade, opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen - om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen - door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, rust aan een koele waterbeek. 
 
Hem zal de nacht niet overvallen - zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen - hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen - die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen - van liefde om hun tranen heen. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 213 
 
Eer aan God: GvL 231 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: 2 Makk. 7,1-2.9-14 
 
 
Antwoordpsalm: Psalm 17 
Refrein: Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak. 
 
Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig, let op mijn luid geroep. 
Wil mijn gebed aanhoren; mijn lippen bedriegen U niet. Refrein: 
 
Standvastig volg ik het pad van de wet,  
mijn voet struikelt niet op uw wegen. 
Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,  
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.  Refrein: 
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Spaar mij, zoals men zijn ogen spaart,  
verberg mij onder de schuts van uw vleugels. 
Maar ik ben rechtschapen en mag U aanschouwen,  
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.    Refrein: 
 
Tweede lezing: 2 Tess. 2,16-3,5 
 
Alleluia:  
Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer,  
en Ik zal u de kroon des levens geven. 
 
Evangelie: Luc. 20,27-38 
 
Ev. Accl.:  
allen: Gij hebt woorden van eeuwig leven,  

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

 
Preek 
 
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, 
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. 
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Voorbede:  
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
Offerande: Psalm 23 I 
 
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 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gesproken 
Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
 
Verlos ons, Heer,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Lam Gods: GvL 331 
 
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: orgelspel 
 
Gebed  -  Mededelingen   -  Zegen 
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Slotlied: GvL 578 
Als tussen licht en donker  
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 
Gij leeft en houdt de wacht! 
Wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam, Jezus  
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te lezen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan:  
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 
 
 
 
 
 


