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Sint-Vitusparochie 
St. Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Zondag 12 maart 2023 
Derde zondag van de veertigdagentijd 

 
Openingslied: Psalm 18 
Refrein:  
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 

Kruisteken – Woord van welkom 
 

Kyrie - litanie: GvL 542 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Exodus 17, 3-7 
 

Antwoordpsalm: Psalm 95 
Refrein: Luister heden naar Gods stem: 
              weest niet halsstarrig, weest niet halsstarrig 

              weest niet halsstarrig zoals weleer. 
 

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren. 
Refrein: 
 

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk, 
Hij is de herder en wij zijn kudde. 
Refrein: 
 

Luistert heden dan naar zijn stem: 
weest niet halsstarrig zoals bij Meriba. 
Waar uw vaderen Mij wilden tarten, 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 
Refrein: 
 

Tweede lezing: Romeinen 5, 1-2.5-8 
Looft de Heer, looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 
Heer, Gij zijt werkelijk de Redder van de wereld; 
Geef mij van het levend water,  
zodat ik geen dorst meer krijg. 
Refrein: 
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Evangelie: Johannes 4, 5-42 
 

Ev. Accl.: GvL 270b 

Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
A .: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 

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: Heer, wees voor ons een bron van heil. 
 

Offerande: Psalm 42 
Refrein: 
Dorstend naar levend water, dorst ik naar U. 
Dorstend naar levend water, dorst ik naar U 
 

Als een hert dat uitziet naar water, 
God zo ziet mijn hart naar U uit. 
Dorstend naar de bron van het leven,  
dorst ik naar God tot ik Hem zie. 
Refrein: 
 

Hart in mij, wat ben je toch klein  
en waarom klop je zo onrustig? 
Wees toch zeker dat God zal komen,  
ooit dank ik mijn redder, mijn God. 
Refrein: 
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Mijn God, mijn hart is toch zo klein  
daarom roep ik U al van verre. 
Water roept met de stem van water,  
overal waar het water valt. 
Refrein: 
 
Zo slaan de golven van de branding        
als een zondvloed over mij heen. 
Geef mij vandaag een helder teken,  
tot de nacht zal ik voor U zingen 
mijn leven wordt een lied voor U. 
Refrein: 
 

Bidt, broeders en zusters,… 
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 
Aanhef prefatie 
Heilig: Missa Corona – Wouter van Belle 
Eucharistisch Gebed 
Euch. Accl.: GvL 307 
Onze Vader: gezongen 
Vredeswens 
Lam Gods: Missa 
 
Communie: God in Mine Eternity – Alan Bullard 

God to enfold me, God to surround me,  
God in my speaking and God in my thinking. 
God in my sleeping, God in my waking, 
God in my watching and God in my hoping. 
God in my life, God in my lips, 
God in my soul, God in my heart, 
God in mine eternity. 
 
Slotgebed  
Mededelingen 

Zending en zegen 

 
Slotlied: Wees voor mij een beschuttende rots, 
vaste bodem onder mijn voeten, 
sterke wal waar de vijand zal moeten  
zwichten, o wees voor mij  
een beschuttende rots! 
 

Locatie Leeuwarden 
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Ga vooraan, ga met mij barrevoets, 
veertig jaar in hete woestijnen, 
waar ik hongeren moet en verkwijnen 
dorstend, o wees voor mij 
een verkwikkende rots! 
 
Wees de rots die behoudt en die laaft, 
onaantastbaar, mild en meegaande, 
wees de gids die een doortocht mij baande, 
toekomst, o wees voor mij 
levengevend mijn rots. 
 
Wees de rots van ’t Aloude Verbond, 
vaste grond, bewegelijk leven – 
die mij rust en vertroosting kan geven, 
Christus, o wees voor mij 
Geest en lafenis: God! 
 
 
 
 
 
De hele vastentijd wordt gecollecteerd voor goed kleuteronderwijs in 
Andong,  Cambodja. 
De bus staat achter in de kerk.  
  
Vastenmaaltijd zondag 26 maart in het Titus Brandsma Huis 18.00 uur… 
Aanmelden voor 15 maart a.s. via kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 
Vrijwillige donatie voor het vastenproject: scholing voor kinderen in 
Cambodja. 
  
Achter in de kerk staan de manden voor de Voedselbank. Alle houdbare 
producten zijn welkom. Met uw gift hebben de armste mensen in onze 
omgeving genoeg te eten. 
Van harte aanbevolen!  
 
  
Ma. 13-03 10.00 Kaarten maken olv Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Di. 14-03 18.30 Geloof op tafel T.Br.Huis 

Vr. 17-03 10.30 Geloof op tafel Wytgaard 

Vr. 17-03 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

Zo. 19-03 19.00 Voorstellen 1e communicanten Dominicuskerk Dom.Kerk 
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