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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk   Leeuwarden  
 1 januari 2022 - Nieuwjaarsdag  
 Hoogfeest van Maria, Moeder van God 
 

Openingslied: GvL 446 
God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. 
 
Kruisteken - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 216 
 
Moge… 
 
Gloria:  
Refrein: 
Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. 
 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen,  
die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader. Refrein: 
 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Refrein: 
 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. Amen.     Refrein: 
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Gebed 
 
Eerste lezing: Num. 6,22-27 
 
Antwoordpsalm: Psalm 67 II 
Refr. God, wees ons barmhartig en zegen ons,  
 toon ons het licht van uw aanschijn. 
 
Tweede lezing: Gal. 4,4-7 
 
Alleluia: Op velerlei wijzen heeft God tot onze  
 vaderen gesproken door de profeten:  
     op het einde der tijden heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon. 
 
Evangelie: Lc. 2,16-21 
Ev. accl.:  
Kind ons geboren zoon ons gegeven  
God onbedwingbaar vader voor eeuwig koning van de vrede. 
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig koning van de vrede. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
 
Voorbede: 
allen: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Offerande: GvL 447 
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan. 
  
Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht,  
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht:  
zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.  
 
Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: komt, reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis;  
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.  
 
 



 3 

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 
 
Heilig: GvL 291 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: (gebeden) 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. 
 
Lam Gods: 331 
 
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: orgelspel 
 
Gebed  
Mededelingen  
Zegen 
 
Slotlied: GvL 508: 1, 2 en 3 
Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer. 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer, 
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 
Kyrieleis. 
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Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmee d'ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht, 
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 
D'herders op de velden, hoorden een nieuw lied, 
Dat Christus was geboren, ze wisten 't niet 
"Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Bethlehem is de stede, daar is 't geschied voorwaar." 
Kyrieleis. 
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