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patroonheilige van geloofscentrum Broederen te Deventer 
 
            patroonheilige van de stad Deventer   
 
Lebuïnus (ook Liafwin) was een Angelsaksische missionaris uit de achtste eeuw, die het geloof kwam 
verkondigen. Hij bouwde zijn eerste kerkje in Deventer.  
 Zijn eigenlijke naam Liafwin werd door de Katholieke Kerk vertaald naar het Latijnse Lebuïnus. Dat 
betekent Lieve vriend. Hij heeft vonken van geloof gezaaid en sindsdien zijn velen hem gevolgd: 
mannen en vrouwen die hebben geleefd vanuit het Evangelie.  
 
Gebed: 
Almachtige en barmhartige God,  
door de prediking van de heiligen die Gij tot onze voorouders hebt gezonden hebt Gij hun het licht 
van het geloof geschonken. 
Wij bidden U: laat ons Christus' naam met ere dragen en steeds met daden getuigen 
van het geloof dat wij belijden. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U en de h. Geest leeft en heerst, God door de 
eeuwen der eeuwen. Amen.  (getijdengebed  218N) 
 
Hymne voor H. Lebuinus   
 

1. O Christus die uw kerk regeert, 
die haar het woord des levens leert, 
haar herder en haar leraar zijt, 
Gij wijst de weg der zaligheid. 
 

2. O zon, o eeuwig aangezicht, 
die alles met uw glans verlicht, 
die ’t licht van ziel en zinnen zijt, 
U zij vandaag ons lied gewijd. 
 

3. Zij die gedreven door uw Geest, 
levende lichten zijn geweest, 
zij wezen in het werelds woud 
de paden aan van ons behoud. 
 

4. Wat ons de hemel horen doet, 
wat ligt in ’t menselijk gemoed, 
dat krijgt door hun verkondiging 
een nieuwe glans en schittering. 
 

 
 
 
 
 

5. Lebuinus hem herdenken wij, 
een dienaar van uw licht was hij, 
een trouw verkondiger van de kerk, 
wij loven U voor al zijn werk. 
 

6. Geef Gij ons, God, dat – dank zij hem – 
wij luisteren naar uw lieve stem 
en wij de rechte wegen gaan 
om voor uw waarheid in te staan. 
 

7. Getrouwe Vader, zie ons aan, 
wees, Zoon van God, met ons begaan, 
vertroost ons Geest, in deze tijd, 
Gij die regeert in eeuwigheid. 
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H. Lebuinuslied  
 
Lebinus een edel prince 
verheven zo is hi groot:  
al om den kersten gelove 
zo deed hij wonder groot. 
 
Refrein: End hi is waarlijk goed!  

O alreliefste Vader, staat ons bi in alre nood! 
 
Uut Engeland is hi gekomen, 
al in dat duutse land; 
al van den oversten Koning 
werd hi aldaar gezant  Refrein: 
 
Mit hem heeft hi genomen 
dat Nieuwe Testament, 
en is daarheen getogen, 
daar hem heeft God gezent. Refrein: 
 
Goede leer heeft hi gegeven; 
zijn exempel was zeer groot; 
daarna is hi gestorven, 
van dezer wereld dood. Refrein: 
 
Een kerke is hem gestichtet 
te Deventer in der stad, 
al op die zelve stede, 
daar hi begraven was.  Refrein: 
 
Zijn lichaam is verheven 
al op den hogen koor; 
wie dat hem wil verzoeken 
die mag hem vinden daar. Refrein: 
 
O Deventer hoge veste! 
Hebt altoos goeden moed! 
Lebinus, die heilige prince, 
staat u bi in alre nood.  Refrein: 
 


