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                   Sint-Vitusparochie  
        St.-Bonifatiuskerk -  Leeuwarden  

    6e Zondag door het Jaar A  -  12 februari 2023 
    Uitreiking doopschelpen 
       

Openingslied: GvL 119 - II 
 
Kruisteken - Begroeting 
 

Schuldbelijdenis     
Moge… 
 

Kyrie: Missa brevis - Drahlovsky 
 

Gloria: Missa 
 

Gebed 
 

Eerste lezing: Sir. 15,15-20 
 

Antwoordpsalm: Psalm 119 
Refrein: Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
 

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,  
die voortgaan volgens de wet van de Heer. 
Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, 
Hem zoeken met heel hun hart.   Refrein: 
 

Gij hebt uw bevelen gegeven 
opdat men ze trouw volbrengt; 
Mogen mijn wegen recht zijn,  
gericht op wat Gij beschikt.    Refrein: 
 

Vergun uw dienaar dat hij mag leven,  
dan houd ik mij steeds aan uw woord. 
Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen  
de heerlijkheid van uw wet.    Refrein: 
 

Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt,  
dan wijk ik daar nooit van af. 
Geef mij begrip om uw wet na te leven,  
om hem te volgen met heel mijn hart.  Refrein: 
 

Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10 
Alleluia:  
Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten. 
 
Evangelie: Mt. 5,17-37 
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Ev. Accl.: GvL 270c 
Vz.:   Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
Allen:  Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 

Preek 
 

Geloofsbelijdenis: GvL 273 
 

Voorbede:  
allen:  Hoor ons bidden. 
 

Collecte 
 
Offerande:  O for a closer walk with God – Ch. Stanford (1852-1924) 
O for a closer walk with God, 
A cal mand heav’nly frame; 
A light to shine upon the road 
That leads me tot he Lamb! 
 

Return, O holy Dove, return! Return! Return!  
Sweet messenger of rest; 
I hate the sins that made thee mourn,  
And drove thee from my breast. 
 

So shall my walk be close with God, 
Calm and sirene my frame; 
So purer light shall mark the road. 
That leads me tot he Lamb. 
 
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/Benedictus: 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,…  

Locatie Leeuwarden 
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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. 
 

Communie: Bread of the world – Alan Bullard 9b. 1947) 
Bread of the world, in mercy broken, 
Wine of the soul, in mercy shed, 
By whom the words of life were spoken, 
And in whose death our sins are dead. 
Look on the heart by sorrow broken, 
Look on the tears by sinners shed; 
And be your feast to us the token 
That by your grace our souls are fed. 
 

Gebed  
 

Uitreiken doopschelpen 
 

Mededelingen  
 

Zegen 
 
Slotlied:  
 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis. 
 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is. 
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Volgende week zondag 19 februari is de viering in de Dominicuskerk om 
11.00.uur. U kunt dan Huispaaskaarsen in de Dominuskerk bestellen  
Achter in de Dominuskerk kerk ligt de bestellijst met het banknummer 
van de kerk.  
 
Agenda 

Ma. 13-02 10.00 Kaarten maken olv. Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Ma. 13-02 19.30 Lectio Divina olv pastor Minnema en Fr.Eshuis T.Br.Huis 

Wo. 15-02 20.00 Dilemma’s op het platteland Wytgaard 

Vr.  17-02 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

Vr. 17-02 19.00 Klubcatechese Dom.Kerk 

Vr. 17-02 20.00 Vrijwilligersavond Kurioskerk 

Ma. 20-02 10.00 Biblioloog olv. Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Wo. 22-02 19.00  Aswoensdag Gezinsviering Dominicuskerk Dom.Kerk 

 
Woensdag 15 februari, 20-22 uur, parochiezaal Wytgaard, Tjissema 2  
Dilemma’s op het platteland 
Graag willen we met elkaar in gesprek over de grote dilemma’s die leven bij boeren, 
over de toekomst van de boerderij en of hun kinderen er nog toekomst kunnen 
vinden, over de regelgeving rond mest en stikstof, over de rijkdom aan vogels, 
insecten en planten en de inkomsten die er staan tegenover natuurbeheer. We willen 
spreken over de zorgen die gewone mensen zich maken.  
We nodigen verschillende mensen uit voor een korte inleiding: een boerenechtpaar, 
iemand van Kerk en Landbouw, iemand met een winkel in de stad met producten uit 
de omgeving en één van de pastores. We vinden het prettig te weten hoeveel 
mensen er komen en dat u zich aanmeldt via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl of 
via de app van pastor Minnema: 06-24843682. Maar ook zonder aanmelding bent u 
van harte welkom.  
 
 
 

Uitnodiging 
 

Als dank voor uw enthousiaste inzet in onze Sint Vitusparochie 

organiseren wij op 17 februari a.s. een gezellige avond voor alle 
vrijwilligers. 

Locatie: De Kurioskerk, Julianalaan 38. 
De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Het feest eindigt rond de klok van 22.00 uur. 
Graag opgeven via: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 

 
Het parochiebestuur 
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