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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              5 maart 2023 – 2e zondag van de veertigdagentijd 
 

 

 
 

OPENINGSLIED:  
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. 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: GvL 215 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Genesis 12,1-4a      
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 33 
Refrein: 
Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. 
 
Oprecht is immers het woord van de Heer  
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid. Refrein: 
 
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,  
hen die op zijn gunst vertrouwen: 
Dat Hij hen redden zal van de dood,  
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bij hongersnood hen zal voeden. Refrein: 
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,  
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. Refrein: 
 
TWEEDE LEZING:  2 Timotheüs 1, 8b-10 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
LOOF DE HEER:  
Refrein: 
Looft de Heer, looft de Heer, 
alle gij volken looft de Heer. 
 
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: 
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem. 
Refrein: 
 
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 17,1-9     
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: GvL 264 
 
OVERWEGING 
 
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. 
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VOORBEDE: Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
COLLECTE en OPHALEN EUCHARISTISCHE GAVEN 
 
COLLECTELIED:  Like as the hart – Noel Rawsthorne (b. 1929) 
Like as the hart desireth the water brooks,  
so longeth my soul after thee, O God. 
My soul thirsts fort he living God, yea even he that shall keep my soul. 
My tears have been my meat day and night, 
While they daily say unto me, 
Where is now thy God, Where is now thy God? 
Like as the hart desireth the water brooks,  
so longeth my soul after thee, O God. 
My soul thirsts fort he living God, yea even he that shall keep my soul. 
 
Zoals een hinde om waterstromen schreeuwt,  
zo schreeuwt mijn keel naar U, God. 
Mijn keel dorst naar God, naar de levende God. 
Wanneer mag ik bij God komen, en zijn aanschijn zien? 
Mijn tranen zijn voor mij voedsel voor de dag en de nacht,  
heel de dag hoor ik almaar zeggen : 
‘Waar is die God van jou?’ 
 
VREDESGEBED EN VREDESWENS 
 
GEBED 
 
ONZE VADER: (gesproken) 

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 
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COMMUNIELIED: Ave verum – Th. Dubois (1837-1924) 
 
COMMUNIEGEBED: Waar vriendschap is en liefde daar is God 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: GvL 450 
 

 

 

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!  
 
 
 

 

Agenda 
Ma. 06-03  9.00 Kerkschoonmaak Dominicuskerk Dom.Kerk 

Ma. 06-03 10.00 Lied bespreken olv. Germa Kamsma T.Br.Huis 

Ma. 06-03 19.00 English Mass Bon.Kerk 

Ma. 06-03 19.30 Bibliodramagroep olv. Germa Kamsma-Kunst 
Het verhaal van Jezus en zijn leerlingen in Gethsemane 
wordt onderzocht bij het uitspelen.  

T.Br.Huis 

Di. 07-03 13.00 Evangelie van Lucas olv. Peter Vermaat T.Br.Huis 

Di. 07-03 20.00 Tweede ouderavond parochiehuis Dominicuskerk Dom.Kerk 

Wo. 08-03 14.00 en 19.30 Synodale dialoog, over Oecumene T.Br.Huis 

Vr.  10-03 16.00 Voorbereiding 1e communie Dom.Kerk 

Vr. 10-03 19.00 Klubcatechese Dom.Kerk 

 
Activiteiten graag opgeven bij: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  
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