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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk - Leeuwarden  
 32e Zondag door het Jaar C      6 november 2022 
 

  
Openingslied:  
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Moge… 
 
Kyrie: uit Lourdes 
 
Gloria: uit Lourdes Refrein: Gloria in excelsis Deo! (2x) 
 
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: 
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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: 
 
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, 
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 de gemeenschap van de heiligen;  
koor: de vergeving van de zónden;  
 de verrijzenis van het líchaam;  
allen:en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede:  
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Collecte 
Offerande: Si le Père vouis appelle – Lourdes 
Als de Vader u komt vragen - te beminnen zoals Hij doet,  
met de warmte van zijn Geest. Hoe gelukkig zijt gij! 
Als de wereld u komt vragen - dat gij haar de boodschap doorgeeft  
van de hoop op eeuwig heil, Hoe gelukkig zijt gij! 
Als de Kerk, ons aller moeder, u komt vragen om te helpen  
bij de arbeid in de oogst, Hoe gelukkig zijt gij! 
 
Refrein: 
Jubelt voor de Heer! Jubelt voor de Heer! 
Want uw naam staat geschreven in Gods heilig boek! 
Jubelt voor de Heer! Jubelt voor de Heer! 
Want uw naam staat geschreven in ’t hart van God! 
 
Als de Vader u komt vragen, zijn Zoon Jezus na te volgen, 
en te luist’ren naar de Geest, Hoe gelukkig zijt gij! 
Als de wereld u komt vragen licht en zout te zijn voor and’ren, 
voor te gaan in dienstbaarheid, Hoe gelukkig zijt gij! 
Als de Kerk ook u komt roepen - om in mensen zaad te zaaien 
van geloof en liefd’ en hoop, Hoe gelukkig zijt gij! 
 
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 
 
Sanctus de Lourdes. 
Refrein:  Sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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Onze Vader: gezongen 
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. 
 
Agnus Dei de Lourdes. 
 
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: Anima Christi:  Muziek: M. Frisina b. 1954  
Refrein: 
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua 
lateris Christi, lava me.  
  
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, zuiver mij. 
Water uit de zijde van Christus, was mij.  
  
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde, absconde 
me. Refrein: 
 
Lijden van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. Laat mij schuilen in uw wonden.  
  
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.   
In hora mortis meae voca me, voca me. Refrein: 
 
Laat mij nooit van u gescheiden worden. Verdedig mij tegen de boze. In het uur van mijn 
dood, roep mij tot U.  
  
 Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. 
Amen. Refrein: 
 
En roep mij om bij U te komen, om U, met uw heiligen te loven, tot in de oneindige 
eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed  -  Mededelingen   -  Zegen 
 
Slotlied: GvL 578 
 


