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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk -  Leeuwarden  
 4e Zondag v. d. Veertigdagentijd A  

19 maart 2023  Zondag Laetare 
       

Openingslied: GvL 538 
 

Kruisteken – Begroeting 
 

Voorstellen eerste communicanten 
 

Schuldbelijdenis  
Moge… 
Kyrie: Missa Hungarica - Tavasszy 
 

Gebed 
 

Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a 
 

Antwoordpsalm: Psalm 23 
Refrein:  De Heer is mijn herder niets kom ik tekort. 
              De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. 
 

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; 
Hij laat mij weiden op groene velden. 
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, 
Hij geeft mij weer frisse moed.   Refrein: 
 

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden 
omwille van zijn Naam. 
Al voert mijn weg door donkere kloven, 
Ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. 
Uw stok en uw herdersstaf  
geven mij moed en vertrouwen.   Refrein: 
 

Gij nodigt mij aan uw tafel  
tot ergernis van mijn bestrijders. 
Met olie zalft Gij mijn hoofd,  
mijn beker is overvol.     Refrein: 
 

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, 
elke dag van mijn leven. 
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor alle komende tijden.    Refrein: 
Tweede lezing: Ef. 5,8-14 
 

Looft de Heer: 
Refrein: Looft de Heer, looft de Heer, alle gij volken looft de Heer. 
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Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer,  
wie Mij volgt, zal het levenslicht bezitten. Refrein: 
 

Evangelie: Joh. 9,1-41 
 

Ev.accl.: GvL 270b 
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:  Heer, wees voor ons een bron van heil. 
 

Collecte 
 

Offerande: Ongezien 
Die mij getrokken uit de schoot  - mij mens genoemd hebt en geëigend 
mijn ogen wende aan het licht - mijn voeten zette dat ik stond 
mij hebt doen weten dat ik gaan kon - dat ik zou komen waar Gij zijt 
die als ik neerzit aan de kant - van weg en omweg, moe en dorstig, 
mij overschaduwt met uw Naam - die toen ik neerlag in het stof 
mij hebt omgeven met uw duister - dat geen gedierte mij verslond 
die ongezien mij trekt tot U - U zal ik ongezien vertrouwen 
laat mij niet over aan mijzelf. 
Die ongezien mij trekt tot U - U zal ik ongezien vertrouwen- 
laat mij niet over aan mijzelf. 
 

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,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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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: Lead me, Lord – S.S. Wesley 
Leid mij Heer, in Uw gerechtigheid. Richt uw weg voor mijn aangezicht. 
Want slechts door U Heer, hervind ik de weg naar vol vertrouwen. 
 
Gebed  
Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied:  
Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,  
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond, 
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: 
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.  
 
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,  
mij aan het licht roept in het morgenrood,  
mij hebt gekend, bemind van meet af aan: 
hoe ontzagwekkend is voor mij uw Naam. 
 
Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U, 
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu,  
als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam? 
 

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,  
herschep mij in het duister van de nacht: 
dat ik als mens mag leven in uw licht 
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 
 

 
De hele vastentijd wordt gecollecteerd voor goed kleuteronderwijs 
in Andong,  Cambodja. De bus staat achter in de kerk.  
 

 

Locatie Leeuwarden 
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Vastenmaaltijd zondag 26 maart in het Titus Brandsma Huis 18.00 uur… 
Aanmelden 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. 20-03 19.30 Lectio Divina, past. Minnema en Frits Eshuis T.Br.Huis 

di. 21-03 10.00 Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland T.Br.Huis 

Wo. 22-03 19.00 Jongerengroep 15-25 jaar Dom.Kerk 

Vr. 24-03 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

Za. 25-03 14.00 Symboliek in Dominicuskerk Dom.Kerk 

Zo. 26-03 9.30 Familie zondag Wytgaard 

 

1. Vacature: *Het parochiebestuur is op zoek naar een Secretaris:  
Enkele taken zijn o.a.: 
is medebestuurder van de parochie, beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, 
organiseert en bereidt de bestuursvergaderingen voor en organiseert de 
parochievergaderingen, stelt de agenda op, eventueel samen met de voorzitter, 
verwerkt de inkomende en uitgaande correspondentie, kan met anderen 
samenwerken, enz.  
 

2. Vacature:  *We zijn op zoek naar bezoekvrijwilligers! 
Heb jij een á twee uur per maand tijd voor een bezoekje, meld je dan aan!  
De werkgroep Zieken en Ouderen is op zoek naar mensen die het leuk vinden om op 
bezoek te gaan bij de ouderen en de zieken van onze geloofsgemeenschap.  
De leden van de werkgroep brengen de 80 jarigen een kaart. De 85 jarigen en alle 
90 plussers krijgen ter gelegenheid van hun verjaardag een bloemetje aangeboden.  
Soms hebben mensen behoefte aan wat meer contact.  
 

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

Donderdagavond 30 maart, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur,in de 
parochiezaal in Wytgaard, lezing van Ir. Cees Buisman, over zijn boek "de 
mens is geen plaag". “Hoe kies je voor nieuwe drijfveren om meer mens te 
worden? Om zo te bouwen aan een schone en eerlijke wereld, met alle 
kansen voor toekomstige generaties? 

Zeer aanbevolen voor alle parochianen, jong en oud.  
 
Zaterdag 25 maart 14.00 uur : Rondleiding door Hans Jorna – Ontdek de 
symboliek in de Dominicuskerk. Kosten 3Euro  

 
Het CDA Leeuwarden nodigt u van harte uit om op het thema sociale veiligheid met 
elkaar in gesprek te gaan. Twee sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven 
het thema inleiden en inkleuren.-  Peter van Gorkom als ervaringsdeskundige 
-  Anne Kuik, Tweede Kamerlid met portefeuille justitie en veiligheid 
Maandagavond 20 maart, 19.30-21.30 uur in MFC Eeltsje's Hiem (Westeinde) in 
Leeuwarden.  
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