
                                                                                                                                                                                                                                 

    Sint-Vitusparochie  
        St. Dominicuskerk – St. Bonifatiuskerk 
                     Leeuwarden 
           9 - 10 januari 2021 – Doop van de Heer 

 
Openingslied: GvL 538 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Kruisteken - begroeting 
 

Schuldbelijdenis 
 

Kyrie: Missa ‘In tempore angustiae’- Fr. Bullens 
 

Gloria: Missa 
 

Gebed 
 

Eerste lezing:  Jes. 55,1-11. 
 
Antwoordpsalm: Jesaja 12 
Refr: Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw redder. 
 

Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,  
ik hoef voor geen onheil te vrezen. 
De Heer is mijn sterkte, de Her geeft mij kracht, 
Hij toont zich mijn helper en redder.  Refrein: 
 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,  
verkondigt de volken zijn machtige daden, 
maakt alom zijn grootheid bekend.  Refrein: 
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Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
laat heel de aarde het horen. 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in uw midden. Refrein: 
 
Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-9. 
 
Alleluia:  
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei: 
Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 
 
Evangelie: Mc. 1,7-11 
Ev. Accl.: 
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig 
koning van de vrede. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: (gesproken) 
allen: God van liefde, ontferm U over ons. 
  
Offerande: De Geest des Heren is op Hem 
De Geest des Heren is op hem  
die tot verkondiging verkoren, 
ons aanspreekt zodat wij het horen  
als hoorden wij Gods eigen stem. 
 
Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt, 
 
dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schand’ en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 
Wij danken God voor deze stem  
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden, 
met uitzicht op Jeruzalem. 
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 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: Missa 
 
Euch. Accl.: gesproken 
allen: 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Onze Vader: Laten wij… 
allen: 
Onze Vader, … 
Verlos ons, Heer,…  
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: 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: 
 
Gebed  
 
Voor zondagmorgen: uitreiking doopschelpen 
 
Mededelingen - Zegen 
 
Slotlied: GvL 533 
Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen - was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij - die onder ons wilt wonen, 
zo ver weg, zo dichtbij. 
 
Gij zijt ons doorgegeven, - een naam, een oud verhaal, 
uw woorden uitgeschreven - in ied’re mensentaal. 
Ons eigen levenslot  -  met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 
 
Gij zijt in ons verloren, wij durven u niet aan, 
uw stem in onze oren, - uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed, een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet. 
 
 
 


