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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              5 februari 2023 – 5e zondag door het jaar 
 

 

 
 

OPENINGSLIED: GvL 647 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel 
Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. Refrein: 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. Refrein: 
 
Dat wij U horen. Dat wij U leven. 
Mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Refrein: 
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 216 
 
LOFZANG: GvL 384 
A.: Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
V.: Glorie aan God alleen hoog in de hemel en hier allerwegen,  
      hier waar wij wonen vrede voor mensen  
      al zijn beminden zijn oog rust op hen. 
A.: Glorie de Eeuwige, Hem alle eer! 
V.: Laat onze adem U loven en zingen, 
A.: machtige God, U ons leven een lied! 
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V.: Zegenen wij U al onze dagen, 
     Dragen uw Naam als een vuur met ons mee. 
A.: Machtige God, Gij Licht zienderogen! 
V.: Machtige God, Gij Zoon en Geliefde, hoor naar ons roepen,  
     vragen om vrede; draag van ons weg alle dood zelf gekozen, 
A.: draag van ons weg heel de wereld van schuld. 
V.: Gij zijt de enige, Gij onze Heer 
A.: Gij toch de eerste, weg voor ons uit! 
V.: Onder uw vleugels vinden wij leven,  
      komen op adem het duister voorbij 
A.: Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,  
     krachtige Geest, alle glorie aan U. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Jesaja 58,7-10      
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 112  
Refrein: 
De rechtvaardige is voor de vrome een licht in de nacht. 
 
Hij is voor de vrome een licht in de nacht, 
weldadig, barmhartig rechtvaardig. 
Goed gaat het de man die weggeeft en leent, 
die eerlijk zijn zaken behartigt. Refrein: 
 
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, 
men blijft hem voor eeuwig gedenken. 
Voor slechte tijding is hij niet bang, 
hij blijft op de Heer vertrouwen. Refrein: 
 
Standvastig en zonder vrees zet hij door, 
met mildheid deelt hij aan armen uit; 
Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen; 
zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING:  1 Korinthe 2,1-5 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: GvL 257 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
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EVANGELIE: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus Lof zij u 
Christus.    …Mattheus 5,13-16…..   
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS: GvL 271 

 
VOORBEDE:  
Heer luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
COLLECTELIED:  Psalm 119 III 
Refrein: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
ONZE VADER: 
Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht En de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 

COMMUNIE 
 

COMMUNIELIED: GvL 404 
 

Locatie Leeuwarden 
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COMMUNIEGEBED: Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 

MEDEDELINGEN 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

SLOTLIED: GvL 538 
 
Er is gelegenheid om achter in de kerk de Blasiuszegen te ontvangen 
 

Volgende week zondag 12 februari is de viering in de Bonifatiuskerk. 
In deze viering worden de doopschelpen van het afgelopen jaar 
uitgereikt. 
 

 

 

Agenda 

Ma. 06-02  9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.Kerk 

Ma. 06-02 19.00 English Mass Dom.Kerk 

Di. 07-02 13.00 Evangelie van Lucas olv. Peter Vermaat T.Br.Huis 

Wo. 08-02 9.30 Hooimadam maken (zie onder)_ T.Br.Huis 

Wo. 08-02 14.00 en 19.30 – Synodale dialoog over Oecumene T.Br.Huis 

Vr. 10-02 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

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, Zie VitusNijs Wytgaard 

Alle activiteiten: opgeven bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
 

Hooimadam maken en energie besparen – Wo 8 febr. 9.30 uur   
We proberen allemaal zuiniger om te gaan met energie. Met een hooimadam kun je 
heel veel gas of elektriciteit besparen met koken.  
Heeft u een oude slaapzak thuis liggen of een dekbedhoes die u niet meer gebruikt, 
dan kunt u die inleveren bij het Titus Brandsma Huis. Die kan dan worden gebruikt 
voor een hooimadam. 
 
Een middag voor iedereen die van zingen houdt. 
zangevenement op  zondagmiddag 5 februari a.s. in de Schakel, Camminghaburen. 
Vanaf 15.00 uur ontvangst met koffie of thee; om  
15.30 uur aanvang. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
 
Huispaaskaars  
Ook in dit jaar zijn er weer prachtige huispaaskaarsen te bestellen in de St. 
Dominicuskerk. Deze populaire kaarsen in diverse afmetingen en modellen kunnen 
weer achter in de kerk worden besteld t/m 26 februari.  
Alleen kaarsen die zijn betaald vóór 1 maart worden besteld.  
Voor aflevering wordt t.z.t. via de mail contact met u opgenomen.  
Achter in de kerk ligt de bestellijst en de briefjes met het bankrekeningnummer van 
de kerk. (Beheer Commissie Dominicuskerk (Bcd)  
 
 

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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