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Sint-Vitusparochie 

Dominicuskerk Leeuwarden 

Zondag 11 december 2022 

3e zondag van de Advent / Gaudete 
 

 
 
Openingslied: GvL 534 
 
Kruisteken en begroeting 
 
Kyrie-aanroepingen: 
Kyrie 
Kyrie 
Gij die over onze wereld opgaat  
zoals het zonlicht in de morgen, 
laat uw komst ons niet ontgaan. 
Kyrie, eleison, 
Kyrie, eleison. 
 
Christe, 
Christe, 
Gij die de blinden ziende maakt  
en de doven weer doet horen, 
ontferm U over ons. 
Christe, eleison, 
Christe, eleison. 
 
Kyrie, 
Kyrie, 
Gij die eens komen zult  
om te vergelden en te redden, 
maak ons waakzaam tot in het eind. 
Kyrie, eleison, 
Kyrie, eleison. 
 
Openingsgebed 
 
Eerste lezing: Jesaja 35, 1-6a.10 
 
Antwoordpsalm:  Psalm 146 
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Refrein: Kom, Heer, om ons te redden. 
     Kom, Heer, om ons te redden. 
 
De Heer doet altijd zijn woord gestand,  
verdrukten verschaft Hij recht. 
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,  
gevangenen geeft Hij de vrijheid. Refrein: 
 
De ogen van de blinden opent de Heer,  
gebrokenen richt Hij weer op. 
De Heer bemint de rechtvaardigen,  
de Heer, behoedt de ontheemden. Refrein: 
 
De Heer geeft wees en weduwe steun,  
maar zondaars laat Hij verdwalen. 
De Heer is koning in eeuwigheid,  
uw God, Sion, heerst over alle geslachten. Refrein: 
 
Tweede lezing: Jakobus 5, 7-10 
 
Alleluia:  
De geest des Heren is over Mij gekomen  
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen. 
 
Evangelie: Matteüs 11, 2-11 
 
Ev. Accl.:   GvL 264 
 
Verkondiging 
 
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, 
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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. 
 
Voorbede: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
Offerande: GvL 650 
 
Aanhef prefatie: GvL 281 
 
Eucharistisch gebed: GvL 732 
 
Heilig: Missa Corona 
 
Euch. accl.: GvL 302 
 
Onze Vader: gezongen 
 
Lam Gods: Missa Corona 
 
Communie:  
Dit ene weten wij en aan dit één houden  
wij ons vast in de duistere uren: 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren  
en wie’t verstaat die is niet meer alleen. 
 
Gebed na de communie 
 
Zegen en wegzending  
 
Slotlied: GvL 485 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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hoop 
 
hij was een boom, geen riet door wind bewogen 
en weelderige kleren droeg hij niet 
verscheurd werd hij door ’t lijden van zijn volk 
zijn tong ontzag geen rijk gekroonde hoofden 
 
hij klaagde onrecht en corruptie aan 
de heerser had daarop zijn stem gebroken 
vermoord, hij had nog net gehoord hoe toch 
een nieuwe dichter weer was opgestaan 
 
die gaf de armen moed, liet doven horen 
zijn vuur bracht laaiend mensen op de been 
de kreup’len stonden op en blinden zagen 
nu kwamen de verworpenen naar voren 
 
door tralies dringt het woord, klimt uit het graf 
‘de mist trekt op, er komt een nieuwe dag’ 
 
peter vermaat 

 

 

 

 

Agenda 
Ma. 12-12 19.30 Bibliodrama olv. G. Kamsma T.Br.Huis 

Vr. 16-12 19.00 Klubcatechese Dom.Kerk 

 
Het winterrooster rooster voor de weken tot de kerst ziet er zo uit: 
Zaterdag 17 december Dominicuskerk geen viering 
 
Adventsaktie 
Advent is een tijd van uitzien naar de komst van Jezus Christus en voor ons 
ook een tijd van omzien naar mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. 
Via de actie “Ieder kind een goede start” willen wij de opvang en begeleiding 
van straatkinderen in de Democratische Republiek Congo steunen. U kunt 
helpen met een gift via de collecteschaal/collectebus achter in de kerk of via 
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00  t.n.v. Adventsactie. Bij voorbaat dank ! 
 

Zondag 18 december: 11.00 uur viering in de Bonifatiuskerk 
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In de hele adventsperiode zamelen we producten in voor de Voedselbank. 
Houdbare artikelen als houdbare melk, pasta, rijst, saus, koffie, thee en 
broodbeleg is van harte welkom. Hiermee ondersteunen we gezinnen en 
alleenstaanden die het moeilijk hebben in deze dure tijd. Achter in elke kerk 
staat een mand waarin u de producten kunt achterlaten.  


