
1 

 

Sint-Vitusparochie 
Dominicus-/ Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Weekend 30 / 31 januari 2021 
4e zondag door het jaar 

 

Openingslied: GvL 619 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij zijn belofte houdt 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam.  
 

Kruisteken en begroeting 
 

Schuldbelijdenis GvL 703 
 

Kyrie: Missa “In pulchritudine pacis”- S. Ferro ( Florence 1929) 
 

Gloria: Missa “In pulchritudine pacis”- S. Ferro ( Florence 1929) 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Uit het boek Deuteronomium 18, 15-20 
 

Antwoordpsalm: Psalm 95 – Bullens 

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, 



2 

 

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: 1e brief van Paulus aan christenen van Korinthe 7, 32-
35 
 

Alleluia: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven,  
               uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. 
 

Evangelie: Marcus 1, 21-28 
 

Ev. Accl.:  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? 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: gesproken 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest; 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 

Voorbede gesproken: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
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Offerande: Be thou my vision – Ancient Irish 

Be thou my vision, O Lord of my heart;  
naught be all else to me, save that thou art  
thou my best thought by day or by night, 
waking or sleeping, thy presence my light. 
 

Be thou my wisdom, and thou my true word; 
I ever with thee and thou with me, Lord; 
thou my great Father,I thy true son; 
thou in me dwelling, and I with thee one. 
 

Aanhef prefatie: GvL 732 
 

Eucharistisch gebed: GvL 732 
 

Sanctus: Missa “In pulchritudine pacis”- S. Ferro ( Florence 1929) 
 

Euch. accl.: gesproken 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 

Onze Vader: gesproken 
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus,  
durven wij vol vertrouwen bidden: 
Allen: 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. 
 

Agnus Dei: Missa “In pulchritudine pacis”- S. Ferro ( Florence 1929) 
 

Communie: Lord, speak to me – J.E. Roberts 

Lord, speak to me, that I may speak, 
In living echoes of thy tone; 
As thou hast sought, 
So let me seek, 
Thy erring children lost and lone. 
 

O teach me, Lord,  
that I may teach the precious things  
thou dost impart: 
And wing my words,  
that they may reach the hidden depths  
of many a heart. 
 

O give thine own sweet rest to me, 
That I may speak with soothing power; 
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A word in season, as from thee, 
To weary ones in needful hour. 
 

O fill me with thy fullness, Lord, 
Until my very heart overflow 
In kindling thought and glowing word, 
Thy love to tell, thy praise to show, 
In kindling thought and glowing word, 
 

Gebed na de communie 
 

Zegen en wegzending  
 

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? 
 

pas later 
 

de stad lag aan het spiegelende water 
de wereld hield hier op, maar verte lokte 
gelijk de vragen van een psychiater 
fluisterde nu de wind waar sta je later 
 

maar ondertussen stemmen in je hoofd 
een groot vals koor van ouders buren school 
je vrienden uit de straat misschien nog een 
ideaal dat al lang is opgedroogd 
 

bezeten van zoveel ben je niet gek 
verslaafd aan krijtstreeppak en mooie vrouwen 
aan snelle auto’s en een grote bek 
 

wee hem die jou daarvan bevrijden wil 
het mes in de façade zet en stript 
je schreeuwt het uit, pas later wordt het stil 
 

peter vermaat 


