
            Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
             12 november 2022 – 33ee zondag door het jaar 

voorganger: pastoor B. v.d. Wal 
          Franciscus Themakoor en Combo, o.l.v. Johan Siemensma 

 

OPENINGSLIED:  Woord dat ons oproept 
Woord dat ons oproept om te leven 
woord van de Heer, dat leven geeft. 
Licht dat een ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 
Dat woord wil licht zijn op de wegen 
die mensen gaan hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 
houdt ons geloven aan de gang. 
 
Woord van de Heer, wij willen horen 
met oren die gehoorzaam zijn. 
Laat niets en niemand ons bekoren: 
weest U ons brood en onze wijn. 
Zodat wij verder kunnen leven 
het leven zoals U dat vraagt. 
Geen leven van om niemand geven, 
maar leven dat een ander draagt. 
 
Woord dat ons oproept echt te leven, 
woord van de Heer, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 
dan krijgt ons leven beter zicht. 
Veelstemmig woord, wij willen horen 
wat U ons nu te zeggen heeft. 
Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft. 
 
WOORD VAN WELKOM 

 

INLEIDING 
Mijn keuze voor jou, God, 
zal mijn leven 
niet gemakkelijker maken. 
Er zullen altijd mensen zijn 
die mij zullen uitlachen 
vanwege die keuze, 
of die mij links 
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zullen laten liggen 
omdat ik mijn leven 
afstem op de golflengte 
van jouw hart. 
Wil dan naar mij knipogen 
en mij opnieuw toefluisteren 
dat je van mij houdt 
en dat geen haar 
van mijn hoofd 
verloren zal gaan 
als ik op jou 
durf vertrouwen. 
 
GEBED OM VERGEVING  

 

Lied: Aanvaard mij 

Aanvaard mij, 

aanvaard mij met mijn schaduw,   (2x) 

aanvaard mij met mijn schaduw in Uw licht. 

 Al mijn fouten en gebreken 

 als een schaduw aan mij vastgekleefd. 

 Zonlicht openbaart de waarheid, 

 niets dat in haar glans geen schaduw heeft. 

Aanvaard mij, 

aanvaard mij met mijn schaduw,   (2x) 

aanvaard mij met mijn schaduw in Uw licht. 

 God, zeg mij: kan ik voorkomen 

 dat er om mij heen een schaduw is? 

 Moet ik dan het licht ontwijken? 

 Moet ik kiezen vóór de duisternis? 

Aanvaard mij, 

aanvaard mij met mijn schaduw,   (2x) 

aanvaard mij met mijn schaduw in Uw licht. 

 Mooi en goed is mensenliefde, 

 toch zal zij verbleken in Uw licht. 

 Wat wij doen, wat wij proberen: 

 wie wordt niet verblind voor Uw gezicht? 

Aanvaard mij, 

aanvaard mij met mijn schaduw,   (2x) 

aanvaard mij met mijn schaduw in Uw licht. 

 

GLORIA:  Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
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OPENINGSGEBED 

 

1E LEZING: Maleachi 3, 19-20a 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
 

TUSSENZANG: Leven tussenbeide 
Nee, zwijg niet over lijden 
- we staan er middenin 
Wat geeft het leven zin? 
Ons geluk duurt altijd even. 
 Gaat het goed vandaag 
 loopt morgen alles mis. 
 Samen met het licht 
 verschijnt de duisternis, 
samen met de dood het leven. (2x) 
 
Zo was het in de schepping 
- we staan er middenin - 
toen God in het begin 
licht en sterren riep als vonken. 
 In de schemer werd 
 een scheiding aangebracht. 
 Samen met de dag 
 kwam ook de eerste nacht. 
Het werd licht want het werd donker. (2x) 
 
Nee, schrik niet van het lijden 
- we staan er middenin. 
Ontken het evenmin. 
Goed is niet van kwaad te scheiden. 
 Midden in de nacht 
 begint het nieuwe licht. 
 Zin en onzin zijn 
 elkaar tot evenwicht. 
Mensen leven tussenbeide. (2x) 
 
EVANGELIE: Lucas 21, 5-19 
Zo spreekt de Heer – Wij danken God 
  
Acclamatie: Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
  is niet te hoog jij kunt het volbrengen. 
 
PREEK 
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GELOOFSBELIJDENIS: 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer.  
Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven. 
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden,  
die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven. Amen. 
 

VOORBEDEN  

Altijd en overal getuigen van Gods liefde zal vanzelfsprekend met vallen 

en opstaan gebeuren. En zonder Gods hulp zal het helemaal niet lukken. 

Laten we daarom bidden: 

 

Voor allen die de toekomst somber tegemoet zien, voor hen die hun 

levensvreugde verliezen omwille van het lijden in de wereld… 

Laat ons zingend bidden. 

Acclamatie:  Roep onze namen dat wij U horen 

   dat wij weer ademen dat wij U leven (1. koor- 2. allen).

  

 

Voor hen die vervolgd en belachelijk gemaakt worden omwille van hun 

geloof: dat zij ondanks alles trouw blijven aan hun keuze… 

Laat ons zingend bidden. 

 

Voor alle mensen die God hebben leren kennen en ons hebben laten 

ervaren dat geloven de moeite waard is … 

Laat ons zingend bidden. 

 

Intenties 
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Omdat we geloven dat Gij van ons houdt, vertrouwen wij U deze 

gebeden toe, God. 

Laat het aan ons dan ook te zien zijn dat Gij ons gelukkig maakt. 

Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. 

Amen. 

 
COLLECTE EN KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
  
OFFERANDELIED: Koud en dorstig 
Refrein: Koud en dorstig, buiten adem, 
  zwervend, zoekend naar wie weet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Moedeloos en ongeborgen,  
om het even lijkt mij leegte. 
Wie vertelt mij wat mij toekomt?  
Donker toeval, of gegeven, 
wat heet leven? Is het zegen? 
Refrein: Koud en dorstig, buiten adem, 
  zwervend, zoekend naar wie weet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Lief verhaal van lange adem, 
dat de tand des tijds niet stuk kreeg: 
noem mij bij mijn diepste namen, 
laat mij huizen in jouw schaduw 
leef in mij dat ik gekend ben. 
Refrein: Antwoord ben jij, God, belichaamd 
  in een mens die liefde heet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
Laat mij wachten, zonder woorden, 
tot in mij het zingen aanvangt. 
Al mijn vragen wordt ontmanteld. 
Ik gewenste! Kind voor altijd, 
van Jouw trouw het levensteken. 
Refrein: Antwoord ben jij, God, belichaamd 
  in een mens die liefde heet. 
  Hand reik mij een beker aan! 
  Wenk mij toe, kom mij te na! 
 
Oproep tot gebed 
V:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 

Locatie Leeuwarden 
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A:  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 en eucharistisch gebed 
p.  De Heer zal bij u zijn. 
a.  De Heer zal u bewaren. 
p.  Verheft uw hart. 
a.  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
p.  En brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a.  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Machtige God, 
met alle eerbied noemen wij uw Naam,  
die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt.  
De hemel en het land, het licht van deze dag en ook wij zelf, God,  
zijn er dank zij U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn.  
Wij noemen U van harte onze God en Vader, 
die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt,  
die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den vreemde vindt, 
omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen.  
In stad en land in mensen en machten in levenden en doden  
wordt Gij vermoed en uitgesproken,  
tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van vrede,  
het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is  
en al ons kwaad vergeten.  
Luister dan ook, als wij U zegenen God en zeggen zonder einde:  
  
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde 
van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge, hosanna. 
Allen: Hosanna in den hoge, hosanna. 
  
Gezegend Hij die komt, 
gezegend Hij die komt 
in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge, hosanna. 
Allen: Hosanna in den hoge, hosanna. 
  
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed –  
en zó bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon,  
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die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt  
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,  
om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. 
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is  
voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, 
dat zij voor ons worden tot Lichaam en + Bloed  
van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, 
nam Hij brood in zijn handen – Hij zegende U, Hij brak het 
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, 
Want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlingen  
met de woorden: 
Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, 
Want dit is de Beker van het nieuwe altijddurende verbond, 
Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 

Acclamatie: Breken en delen, geven en nemen 
Doorheen alle grenzen van angst en nood 
Is blijvend herdenken, 
hem die ons voorging tot in de dood. 

 

Heer onze God, 
zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is  
en die de dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt 
en naam gegeven hebt hoog boven alle namen.  
Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand -  
en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker  
en door dit brood dat wordt gedeeld. 
 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat –  
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid;  
maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; 
en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede;  
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U  
uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
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Bevestig uw kerk die in ballingschap is  
en maak haar één in liefde en geloof,  
tezamen met uw dienaar N., onze paus,  
en met alle bisschoppen. 
 
Samen met heel uw volk,  
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,  
met de apostelen, martelaren en al uw heiligen,  
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden,  
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest  
hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Onze Vader (gezongen) 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
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. 
 
VREDESWENS  

 
Lam Gods  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Uitnodiging tot de communie   
  
COMMUNIELIED: Ik geloof in één God 
Dezelfde die aan het begin staat 
van het heelal, die eerste knal 
Dezelfde heeft ons in leven gewild 
de stilte gebroken, 
ons uitgesproken. 
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 Ik geloof in één God 
 de mensen een Vader, 
 licht maar daarvan de bron 
 aanwezig in iedere zon. 
Een mens werd geboren op aarde 
eerst onbekend tot het moment 
dat Hij steeds meer Gods bedoeling doorzag 
de zin van het leven 
werd vorm gegeven. 
 Ik geloof in één God 
 de Vader een Zoon 
 een 'Ik' maar niet zonder een 'Gij' 
 méér dan mensen nabij. 
Dezelfde die wij eerst niet kenden 
Die laat ons vrij, is met ons 'Wij' 
op weg naar een toekomst, nieuw zoals nooit 
de schepping moet doorgaan 
Hij wil ons voorgaan. 
 Ik geloof in één God 
 de wereld tot Geest 
 verbonden in ruimte en tijd: 
 liefde in eeuwigheid. 
 
MEDEDELINGEN EN ZEGEN 

 
SLOTLIED: Lied van de horizon 
Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon. 
Mensen vragen waarom, ergens over de horizon. 
Overal om ons heen, heel de wereld rond,  
voor alle rassen en kleuren, 
voor het grote gebeuren, als de boodschap komt. 
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon. 
 
Mensen zien naar ons uit, ergens over de horizon. 
Mensen weten geen weg, ergens over de horizon. 
Lange moeizame tijd, en van dag tot dag, 
zij vragen adem en bloed, 
zij vragen vreugde en moed, totdat het komen mag. 
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon. 
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Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon. 
Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon. 
Mensen gaan naar elkaar, om het licht te zijn, 
om met hun woorden vol troost, 
om met hun handen vol bloed, zo goed als God te zijn. 
Mensen gaat weer op reis, ergens over de horizon. 
 
Gebed:  
Ik geloof in een God die niet van steen is 
maar die hart heeft voor mensen. 
Ik geloof in God die ik niet kan zien maar die zichtbaar wordt 
als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
Ik geloof in God die niet sterk is, 
die lijden en geweld niet kan verhinderen 
maar die wel wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, 
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
Ik geloof in God die ruimhartig en mild is 
maar streng voor ieder die mensen uitsluit, 
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 
Ik geloof in God die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 
Ik geloof in God die mensen aanmoedigt om het goede te doen. 
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. 
Amen. 
 
 
 
 
Agenda 

Zo. 13-11 15.00 Titus, held of heilige, Peter Vermaat Dom.Kerk 

di. 15-11 8.30 Kerkschoonmaak Bonifatiuskerk Bon.kerk 

Vr. 18-11 19.00 Klubcatechese Par.H.Dom. 

Aanvang: 15.00 uur   Locatie: 
Dominicuskerk. Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop van de voorstelling 

about:blank
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          Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen 
                                        voor onze parochie. 
 
Met grote prioriteit vragen wij: 
*Gastvrouw/heer, coördinator, die in de Bonifatiuskerk de 
schoonmaakploeg aanstuurt. 
*Gastvrouwen/heren die één keer in de maand helpen met 
schoonmaken in de kerken te Wytgaard, Wergea of in de Bonifatius- en 
Dominicuskerk.  
                                 
*De VOM-groep vraagt een creatieve organisator m/v:  
We zoeken iemand die het leuk vindt om op een creatieve manier de 
projecten in arme landen onder de aandacht te brengen. 
*In de Vastentijd geld bij elkaar brengen voor het ontwikkelingsproject 
dat dan centraal staat.  
*Zo’n 6 keer per jaar, tijdens de weekendvieringen, uitreiken van 
folders om de collectes onder de aandacht te brengen. 
*Het mee organiseren van een Vastenmaaltijd. 
En een secretaris m/v: 
*Die de notulen wil schrijven van de vergadering.  
*Die de bestelling van de folders op zich wil nemen. 
*Die meehelpt met de activiteiten die worden georganiseerd. 
*Die meedenkt over hoe de ontwikkelingsprojecten en vredesactiviteiten 
het beste onder de aandacht kunnen worden gebracht.  
De VOM-groep overlegt ongeveer 5 keer per jaar op een avond van 
19.00-20.30 uur.  
 
*Kosters m/v Bonifatiuskerk voor verschillende vieringen: 
o.a. op zondagen, vrijdagochtenden, tijd: 2,5 uur. 
* bij dopen, tijd: 1,5 uur.   * bij uitvaarten, tijd: 4 uren. 
Algemene eigenschappen: 
Op tijd op kunnen staan. Je bent er als eerste en gaat als laatste weg. 
Aanpakker. Verantwoordelijkheidsgevoel. Affiniteit met liturgie. Goede 
contactuele eigenschappen. 
Mooie ervan: het is aan de koster om alle voorbereidingen zo te doen 
dat het een mooie viering wordt en dat alles op rolletjes loopt. Je hebt 
met veel mensen contact tijdens een viering: acolieten, koor, pastoraal 
team, lector etc.  
 
*Kinderwerk m/v: een of twee personen die eens per drie maanden 
ondersteunen willen bij de gezinsvieringen. Kinderen vragen voor het 
lezen van voorbeden en lezing en voor de viering oefenen met de 
kinderen. Tijdens de viering de kinderen ondersteunen bij het lezen. 
Plaatjes voor liturgieboekje zoeken.  
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*Acolieten m/v: gemiddeld 1 keer per maand de priester/pastor 
assisteren tijdens een viering.  
 
*Bij alle koren zijn zangers m/v welkom! Je kan altijd 'n keer bij een 
repetitie komen en proberen! 
Kinderkoor dinsdagmiddag van 15.45 uur tot 17.00 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. Leeftijd 6 tot 11 jaar. 
Jeugdkoor dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. Leeftijd vanaf 11 jaar. 
Johannes/Franciscuskoor woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 
uur in de Bonifatiuskerk. 
Cantores woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in het 
Parochiehuis van de Dominicuskerk. 
Bonifatius Cantorij donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in de 
Bonifatiuskerk. 
Sint-Ceciliakoor Wytgaard 1x p 14 dagen op donderdag van 9.30- 
11.00 uur in de kerk aldaar. 
 
Autovervoer kerkdienst: 
In 't Vissershûs, kleinschalig wonen ouderenzorg, Pelikaanstraat 1-E, 
wonen enkele parochianen met lichte dementie, die graag eens de 
kerkdienst in de Dominicuskerk willen bijwonen. Welke parochianen 
met auto, zouden één keer per maand een of twee medeparochianen 
kunnen halen en brengen?  Graag bellen met mevr. C. Teunissen- Doodkorte, 

telefoonnr. 058-2125413  
 
Voor deze vacatures kunt u informatie inwinnen bij:   
 

Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 2157091 
 

 
 

 
 

Graag Liturgieblaadjes meenemen naar huis, 
dan kunt u alle mededelingen nog eens doorlezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amvanhulsen@gmail.com
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