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     Sint-Vitusparochie  
           St.-Bonifatiuskerk   Leeuwarden 
                                 2 januari 2022 
                        Openbaring des Heren 
 

Openingslied: GvL 556 
Wij komen tezamen, onder ’t sterreblinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem.  
Christus geboren zingen d'engelenkoren. 
 
Refr.: Venita adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre  
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem.  
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.  Refr.  
 
Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten  
en kussen Uw voeten Emmanuël.  
Wij willen geven, hart en geest en leven. Refr.  
 
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. 
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Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader. Amen.     Refrein: 
 
Gebed 
 
Eerste lezing: Jes. 60,1-6 
 
Antwoordpsalm: Psalm 72  
Refrein: Alle volken der aarde huldigen U, Heer. 
 
Mijn God verleen de koning uw wijsheid,  
de koningszoon uw rechtvaardigheid. 
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,  
de arme met billijkheid.    Refrein: 
 
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien  
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
Regeren zal Hij van zee tot zee,  
vanaf de rivier tot de grens van de aarde. Refrein: 
 
Vorsten van Tharsis, van verre kusten, zenden geschenken,  
Arabische heersers en Ethiopen betalen hem cijns. 
Hem huldigen alle vorsten der aarde  
en alle volkeren dienen hem.   Refrein: 
 
De arme, die steun vraagt, zal Hij bevrijden,  
de ongelukkige zonder hulp. 
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,  
de zwakke schenkt Hij weer levensmoed. Refrein: 
 
Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6 
 
Alleluia:  Wij hebben zijn ster in het oosten gezien  
  en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
 
Evangelie: Mt. 2,1-12 
Ev. accl.: GvL 627 
Kind ons geboren zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar vader voor eeuwig koning van de vrede. 2x 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: 
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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. 
 
Voorbede:  Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 
Offerande: orgelspel 
 
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 293 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: (gezongen) Laten wij… 
allen: Onze Vader, … 
Verlos ons, Heer,…  
allen:     Want van U is het koninkrijk en de kracht  
  en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Lam Gods: 333 
 
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 
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. 
 
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. 
 
D'heilige drie Koon’gen, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z'offerden ootmoedig myr' wierook ende goud, 
't eren van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. 
 
 

Locatie Leeuwarden 


