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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk -  Leeuwarden  
 3e Zondag door het Jaar A  -  22 januari 2023 
       
Openingslied:  

De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, oorsprong en toekomst. 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen, in onze wereld. 
 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde, naar de voltooiing. 
 
Kruisteken - Begroeting 
 
Schuldbelijdenis 
Moge… 
Kyrie: Missa in honorem Sancti Spiritus – J. Singenberger 
 
Gloria: Missa 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jes. 8,23b-9,3 
 
Antwoordpsalm: Psalm 27 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn leidsman. 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman. 
 
De Heer is mijn licht en mijn leidsman,  
wie zou ik vrezen; de Heer is de schuts van mijn leven, 
voor wie zou ik bang zijn?      Refrein: 
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Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: 
dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef. 
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,  
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.   Refrein: 
 
Ik reken er op nog tijdens mijn leven  
de weldaden van de Heer te ervaren. 
Zie uit naar de Heer en houd dapper stand,  
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.  Refrein: 
 
Tweede lezing: 1 Kor.1,10-13.17 
 
Alleluia:  
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk, 
Hij genas alle ziekten en kwalen onder het volk. 
 
Evangelie: Mt. 4,12-23 
 
Ev. Accl.: 
Allen: Licht van de wereld, wie U volgt op uw weg,  

die heeft het licht van leven, levenslicht. 
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. 
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Voorbede:  
allen:  hoor ons bidden. 
 
Collecte 
 
Offerande:  GvL 498 
 
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 
 
Sanctus: Missa 
 
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. 
 
Agnus Dei: Missa 
 
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. 
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Communie: 
Eet en drinkt van brood en wijn - tot mijn gedachtenis 
en weet dat er in angst en pijn - een weg naar vrede is. 
 
Deelt het leven met elkaar - tot mijn gedachtenis, 
en schenkt elkaar voor alle haat - alleen vergiffenis. 
 
Leeft in liefde met elkaar - tot mijn gedachtenis, 
en maakt zo in uw daden waar - dat leven geven 
is. 
 
Gebed  
Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied: GvL 478 
 
 
Voor de agenda: 
Donderdagavond 2 februari vieren we om 19 uur in de Dominicuskerk 
het Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel (Maria Lichtmis) 
met gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. 
 
 
Zo. 22-01 11.00 Eucharistieviering in de Dominicuskerk Dom.Kerk 

Ma. 23-01 10.00 Lied bespreken olv. Germa Kamsma T.Br.Huis 

Wo. 25-01 20.00 Ouderavond 1e communie parochiehuis Dominicuskerk Dom.Kerk 

Vr. 27-01 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

Vr. 27-01 18.00 St. Egidiomaaltijd, opgeven kderkelijk bureau T.Br.Huis 

Zo. 29-01 9.30 Familiezondag opgeven kerkelijk bureau Wytgaard 

Zo. 29-01 11.00 Èucharistieviering in de Bonifatiuskerk Bon.Kerk 

Zo. 29-01 16.30 Oec.dienst in de Frissel Wergea Wergea 

Do. 02-02 19.30 Lezing over Egypte olv Jancko van der Weide T.Br.Huis 

 
Werkzaamheden aan de Vrouwenpoortsbrug 
Tijdens werkzaamheden is de brug 2 maal in 2023 gestremd voor autoverkeer, 
fietsers en voetgangers van 23 t/m 27 januari. Verkeer wordt omgeleid via de 
Noorder- en Verlaats brug. 
 
Vacature: *Wij zijn op zoek naar een bestuurslid met affiniteit 
voor“Automatisering en Communicatie.”  Tevens zoekt het bestuur een 
secretaris. 
Vacature: *Bij alle koren zijn zangers welkom!  

*Voor deze vacatures kunt u contact opnemen met:   
Annemieke van Hulsen, amvanhulsen@gmail.com  of telefoonnr. 058-2157091 

 

Locatie Leeuwarden 
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