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     Sint-Vitusparochie  
      St.-Bonifatiuskerk  -  Leeuwarden 

       Vierde Zondag van de Advent 
       18 december 2022 
  

Openingslied: GvL 512: 1, 4 en 5 
 

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. 
Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw Naam o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom - en open ons het heiligdom,  
dat wij betreden uwe poort, Jerusalem, o vredesoord!  Weest blij… 
 
O kom die onze Heerser zijt - in wolk en vuur en majesteit 
O Adonai, die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. 

Weest blij... 
Kruisteken - begroeting 
 

Kyrie-aanroepingen: 
Kyrie, Kyrie 
Gij die op aarde komt - zo klein en weerloos als een kind, 
laat uw komst ons niet ontgaan. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 

Christe, Christe, 
Gij die genoemd wordt: God met ons, kind van de Geest een man van 
vrede, ontferm U over ons.  Christe, eleison, Christe, eleison. 
 

Kyrie, Kyrie, 
Gij die herder en koning blijft - tot in de eeuwen der eeuwen, 
maak ons waakzaam tot in het eind. Kyrie, eleison, Kyrie, eleison. 
 

Gebed 
 

Eerste lezing: Jes. 7,10-14 
 

Antwoordpsalm: Psalm 24 
Refrein: De Heer moet de poorten binnengaan,  

want Hij is de Koning der glorie. 
 

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,  
de aardschijf en al wat daar woont; 
Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,  
haar vastgelegd op de zee.   Refrein: 
 

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,  
wie in zijn heiligdom staan? 
Die rein is van handen en zuiver van hart,  
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zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Refrein: 
 

Hij zal door de Heer gezegend worden,  
beloond door God, zijn verlosser. 
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,  
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.  Refrein: 
 

Tweede lezing: Rom. 1,1-7 
 

Alleluia:  
Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. 
En men zal Hem de naam Immanuel geven: God met ons. 
 

Evangelie: Mt. 1,18-24 
 

Ev. Accl.: GvL 270b 
V.   Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Allen:  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 

 
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.  
 

Voorbede:   
allen: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 

Collecte 
Offerande: Sei stille dem Herrn – F. Mendelssohn 
Bartholdy 
Sei stille dem Herrn und warte auf ihn,  
der wird dir geben, was dein Herz wünscht; 

Locatie Leeuwarden 
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Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. 
Steh ab vom Zorn, uns lass den Grimm. 
Zeg niets tegen de Heer en wacht op Hem. Hij zal u geven wat uw hart 
wil. Beveel uw wegen bij Hem aan en vertrouw op Hem. 
Laat uw woede bekoelen en zie af van toorn. 
 

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: Missa Simplicitate – Hans Leenders 
 

Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

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. 
 

Lam Gods: Missa Simplicitate – Hans Leenders 
 

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: Ave Maria – Th. Dubois (1837 – 1924) 
 

Gebed  -  Mededelingen   -  Zegen 
 

Slotlied: GvL 485 
 

 
 

Achter in de kerk liggen de nieuwe cursusboekjes voor 2023. 
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Vieringen rond de kerstdagen in de Sint Vitusparochie 

za. 24 dec.  17.00  St. Jozef Kerstnachtviering 

Za. 24 dec. 19.00 Dominicuskerk Gezinsviering 

Za. 24 dec. 19.00 M. ten Hemelopneming Kerstnachtviering 

Za. 24 dec. 22.00  Dominicuskerk Kerstnachtviering 

Za. 24 dec. 22.30 Bonifatiuskerk Kerstnachtviering 

Zo. 25 dec. 09.30 Martinuskerk Kerstmis 

Zo. 25 dec. 11.00 Bonifatiuskerk Kerstmis 

Ma. 26 dec.10.00 Dominicuskerk 2e kerstdag 

Za. 31 dec… Geen viering, maar overweging via youtubekanaal 

Zo. 1 jan.   11.00 Bonifatiuskerk nieuwsjaarsdag 
 

Bezichtiging kerststallen 2e kerstdag 
Bonifatiuskerk: 14.00 tot 16.00 uur 
Dominicuskerk: 15.00 tot 17.00 uur 

 
2022 Kerst in de St. Dominicuskerk. 
Op de Tweede Kerstdag maandag 26 december tussen 15.00  tot 17.00 uur zal de 
Sint Dominicuskerk aan de Harlingerstraat voor bezichtiging geopend zijn. Men kan 
dan de kerstversiering in het Priesterkoor en de bijzondere kerststal bezichtigen. De 
karakteristieke beelden in de stal zijn omstreeks 1930 in Oberammergau uit lindehout 
gesneden door de Georg Lang. Hierin kunt u ook de bijzondere ster van Bethlehem 
bewonderen. De toegang is gratis en we schenken een heerlijk kopje warme 
chocolade melk u bent van harte welkom! 
 
Vrijwilligers gevraagd  
*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. 
 
Vrijwilligers gevraagd  
*De VOM-groep vraagt 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.  
 
Is dit wat voor u? Of wilt u mee zoeken?  
Voor deze vacatures kunt u informatie inwinnen bij:  
Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com of telefoonnr. 2157091 
 
Deze liturgie meenemen i.v.m. de tijden van de kerstvieringen. 
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