
     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk – Leeuwarden  
 Zondag 4 december 2022 
          Tweede zondag van de Advent 

  
 

Openingslied: Psalm 25-I 
 
Begroeting  
 
Woord van welkom 
 
Kyrie-litanie: GvL 214 

 

Openingsgebed 

 

Eerste lezing: Jesaja 11, 1-10 

 

Antwoordpsalm: Psalm 72  
Refrein: 
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
 
Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, 
de koningszoon uw rechtvaardigheid. 
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen 
uw armen met billijkheid. Refrein: 
 
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
Regeren zal hij van zee tot zee, 
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.  Refrein: 
 
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden 
de ongelukkige zonder hulp. 
Hij zal zich ontfermen over misdeelden 
De zwakke schenkt hij weer levensmoed.  Refrein: 
 
Voor eeuwig blijve zijn naam geprezen, 
in ere zolang als er dagen zijn. 
Zijn naam zij een zegen voor alle stammen 
bij alle volken met lof vermeld.  Refrein: 

 

Tweede lezing: Romeinen 15, 4-9 



Alleluia: GvL 242 
 

Evangelie: Mattheüs 3, 1-12 

Accl.amatie na het evangelie GvL 264 
 

Overweging 

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. 

Voorbede Accl.:Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 

Offerande: GvL 487 
 

Bidt, broeders en zusters, 
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden  
door God, de almachtige Vader. 
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 

Sanctus: Missa Bone pastor – H van den Hende 

Euch. Accl.: GvL 302 
 

Onze Vader: gezongen 

Vredeswens  
Lam Gods: Missa bone Pastor 
Communie: GvL 843 

Locatie Leeuwarden 



Slotgebed – Mededelingen - Zending en zegen  
Slotlied: GvL 485 
 
11 december 9.30 uur: Oecumenische Adventsdienst in de Martinuskerk 
te Wergea. Thema Onderweg op weg gaan. Voorgangers: ds. H.H. 
Klinkvis en pastoor van der Wal.  
 

Agenda 

ma. 05-12 9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.kerk 

Ma. 05-12 10.00 Kaarten maken en mandala’s kleuren T.Br.Huis 

ma. 05-12 19.00 English/Ned. mass Dom.kerk 

Wo. 07-12 14.00 Synodale dialoog opgeven via kerkelijk bureau T.Br.Huis 

Wo. 07-12 19.30 Synodale dialoog opgeven kerkelijk bureau T.Br.Huis 

Vr. 09-12 19.00 Jongeren 15-25 jr. Sintekerst Par.H.Dom 

Ma. 12-12 19.30 Bibliodrama olv. G. Kamsma, opgeven kerkelijk bureau T.Br.Huis 
 

Winterrooster  
I.v.m. de hoge energieprijzen hebben we de vieringen in de periode van de eerste 
advent tot en met 31 maart 2023 aangepast.  
De zaterdagavondvieringen in de Dominicuskerk komen te vervallen 
Op zondag vieren we dan op de zondagen in de even weken in de Bonifatius en op 
de zondagen in de oneven weken in de Dominicus steeds om 11 uur.  
De doordeweekse vieringen veranderen niet. De kerstvieringen blijven zoals gepland. 
 

Het rooster voor de weken tot de kerst ziet er zo uit: 
 

Zaterdag 10 december Dominicuskerk: geen viering 
Zondag 11 december Bonifatiuskerk: geen viering 
Zondag 11 december: 11.00 uur viering in de Dominicuskerk 
 

Zaterdag 17 december Dominicuskerk geen viering 
Zondag 18 december: 11.00 uur viering in de Bonifatiuskerk 
 

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.  
 

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 ! 
De collecte hiervoor is: 
4 december in de Bonifatiuskerk en 11 december in de Dominicuskerk 

 


