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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk -  Leeuwarden  
 4e Zondag door het Jaar A  -  29 januari 2023 
       
Openingslied: GvL 619: 1, 10, 12 en 13 

 
Hoort hoe God met mensen omgaat - hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne - adem geeft en gaande houdt 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat - hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten - met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat - hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen - ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat - hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken - als wij vragen naar zijn Naam.  
 
Kruisteken - Begroeting 
 
Schuldbelijdenis    Moge… 
Kyrie: Mass in honour of St. Dominic – B. Hamma  
 
Gloria: Mass 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Sef. 2,3+3,12-13 
 
Antwoordpsalm: Psalm 146 
Refrein:  Zalig de armen van geest,  

want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
 
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: 
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Tweede lezing: 1 Kor.1,26-31 
 
Alleluia:  
Het woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen  
om kinderen van God te worden. 
 
Evangelie: Mt. 5,1-12 
 
Ev. Accl.: GvL 270c 
Allen: Woorden van oudsher gegeven, zingen van geluk en pijn 

blijven spreken over leven - ‘ga’ en ik zal met je zijn. 
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:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 

Collecte 
 

Offerande:  God is a spirit – W. Bennett (1816-1875) 
God is a spirit: and they that worship him, must worship him in spirit and 
in truth. For the Father seeketh such to worship him. 
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. 
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Gebed over de gaven  
 
Prefatie 
 
Sanctus/Benedictus: Mass 
 
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: Mass 
 
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: Author of life divine – C. McDowall (b. 1951) 
Author of life, of life divine, who hast a table spread,  
furnished with mystic wine and everlasting bread, 
preserve the life thyself hast given, 
and feed and train us up for heaven. 
Our needy souls, our souls sustain with fresh supplies of love, 
till all thy life we gain, and all thy fullness prove, 
and, strengthened by thy perfect grace, behold without a veil thy face. 
Gebed  
 

Mededelingen  
 

Zegen 
 

Slotlied:  
 

Locatie Leeuwarden 
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Heer, laat uw Woord ons leiden,  
dat ons door alle tijden 
uw Boodschap doet verstaan; 
Heer, wil met uw genaden  
uw kind’- ren overladen, 
opdat wij veilig tot U gaan. 
 
 

Gij zijt de Weg en Waarheid. 
Schenk ons in volle klaarheid  
uw Woord als daag’lijks brood. 
Geef ons uw licht en leven. 
Leer ons aan ieder geven  
uw grote liefde tot de dood. 
 

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. 
 
 
 
 
Agenda 
Ma. 30-01 10.00 Biblioloog olv. Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Ma. 30-01 19.30 Lectio Divina olv pastor Minnema en Fr.Eshuis T.Br.Huis 

Di. 31-01 12.30 Huis van Stilte Dom.kerk 

Di. 31-01 18.30 Geloof op tafel,  T.Br.Huis 

Wo. 01-02 20.00 Elisabeth groep: Apocalyptiek in de tijd van Franciscus T.Br.Huis 

Do. 02-02 19.30 Egypte lezing olv. Jancko v.d. Weide T.Br.Huis 

Vr. 03-02 10.30 Geloof op tafel, Wytgaard Wytgaard 

Vr. 03-02 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

 
Maandag 30 januari Lectio Divina 
Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze 
ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier 
van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen 
een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina (“goddelijke lezen”).  
 
Woensdag 1 februari 20.00 uur 
Een avond van de Elisabethgroep bedoeld voor eenieder die 
belangstelling heeft voor Franciscaanse spiritualiteit. Onder leiding van 
Peter Vermaat met als onderwerp apocalyptiek in de tijd van Franciscus. 
Kosten €3 
 
Donderdag 2 februari 19.30 uur Egypte, lezing Jancko van der Weide.  
Hij bezocht vele malen dit fascinerende land met haar rijke geschiedenis en 
antieke kunst. Deze avond neemt hij u met beelden en meeslepende 
verhalen mee op reis naar Egypte. Kosten €5 

  
 


