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           Sint-Vitusparochie  
          St. Dominicuskerk - Leeuwarden 
              31 december 2021 – Oudjaarsavond- 
  (streaming) 
 

 

OPENINGSLIED: Psalm 96 I 
Refrein: 
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 
Zegt voor alles dank aan God. 
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. 
Zegt voor alles dank aan God. 
 
Zingt nu de Heer een nieuw lied,  
een nieuw lied, zingt de Heer, aarde alom; 
zingt de Heer, zegent zijn naam,  
dag op dag verkondigt zijn heil. Refrein : 
 
Eert de Heer om zijn heerlijke naam:  
draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan, 
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden. 
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer. Refrein: 
 
Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest, 
Vader, Zoon en heilige Geest,  
tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen, amen. Refrein: 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIE: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
GLORIA: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING 1 Johannes 2, 18-21    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: Psalm 96 
Refrein: De hemel straalt en de aarde jubelt. 
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Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer, alle landen. 
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam, 
verkondigt zijn heil alle dagen. Refrein: 
 
Meldt aan de volken zijn heerlijkheid,  
zijn wondere daden aan alle landen. 
Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, 
de zee neuriet mee met al wat daar leeft; Refrein: 
 
De velden zwaaien met al hun gewassen, 
de woudreuzen buigen hun kruin. 
Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, 
Hij komt als koning der aarde. Refrein: 
 
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, 
de volkeren eerlijk en trouw. Refrein: 
 
ALLELUIA :  
De luister van deze dag is een licht om ons heen; 
komt allen de Heer aanbidden, gij volkeren en naties, 
want vandaag verscheen een groot licht op aarde. 
 
EVANGELIE  De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u 
Christus.  ….Johannes 1, 1-18…. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE:  
Woorden van oudsher gegeven zingen van geluk en pijn 
blijven spreken over leven ‘ga’ en ik zal met je zijn. 
 
OVERWEGING 
 
VOORBEDE: Heer, schenk ons Licht, heil en vrede. 
 
KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  He shall feed His flock – G. F. Händel 
He shall feed His flock like a shepherd: 
and He shall gather the lambs with His arm. 
He shall feed his flock like a shepherd, 
and He shall gather the lambs with his arm; 
and carry them in His bosom, and gently lead those that are with young. 
Come unto Him all ye that labour, 
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come unto Him that are heavy laden, 
and He will give you rest, 
come unto Him all ye that labour, 
come unto Him,  that are heavy laden 
and He will give you rest. 
Take His yoke upon you, and learn of Him 
for He is meek and lowly of heart, 
and ye shall find rest 
and ye shall find rest unto your souls 
take his yoke upon you and learn of Him 
for He is meek and lowly of heart 
and ye shall find rest unto your souls. 
 
Hij zal Zijn kudde weiden als een herder, 
en Hij zal de lammeren bijeen brengen met Zijn arm,  
Hij zal ze aan Zijn hart drukken 
en zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden.  
Komt tot Hem, allen die belast en beladen zijt en Hij zal u rust geven.  
Neemt Zijn juk op en leert van Hem,  
want Hij is zachtmoedig en nederig van hart,  
en gij zult rust vinden voor uw zielen. 
 
OPROEP TOT GEBED 
 
GEBED OVER DE GAVEN    
 
PREFATIE:  aanhef GvL 281 
 
SANCTUS: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
EUCHARISTISCH GEBED: acclamatie GvL 302 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

ONZE VADER: gebeden 
Pr.: In gemeenschap, verbonden met Christus, durven wij vol 
vertrouwen bidden: 

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. 

Verlos ons Heer….. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
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VREDESWENS 
 
AGNUS DEI: Missa in simplicitate – Hans Leenders 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE   
 
COMMUNIE 
 
COMMUNIELIED: Mariä Wiegenlied – Max Reger 
Maria sitzt im Rosenhag und wiegt ihr Jesuskind, 
durch die Blätter leise weht der warme Sommerwind. 
Zu ihren Füßen singt ein buntes Vögelein: 
Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein! 
Hold ist dein Lächeln, holder deines Schlummers Lust,  
leg dein müdes Köpfchen fest an deiner Mutter Brust! 
Schlaf, Kindlein, süße, schlaf nun ein! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: 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. 
  


