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Sint-Vitusparochie 

Dominicus-/ Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Weekend 8 / 9 januari 2022 

Doop van de Heer 
 

Openingspsalm: Psalm 100  
 

Juicht voor de Heer, aarde alom! 

Dient de Heer met verblijden,  

komt voor zijn aanschijn met jubel. 
 

Refrein: Juicht voor de Heer, aarde alom! 
 

Beseft het: de Heer is God; 

Hij schiep ons, wij horen aan Hem, zijn volk 

Hij weidt het als schapen. Refrein. 
 

Treedt zijn poorten in met een danklied,  

gaat met lofzang zijn voorhoven binnen, 

looft Hem, zegent zijn naam. Refrein. 
 

Overvloed geeft Hij, de Heer:  

tot in eeuwigheid is zijn genade, 

van geslacht tot geslacht is zijn trouw. Refrein. 
 

Juicht voor de Heer, aarde alom! 

Dient de Heer met verblijden,  

komt voor zijn aanschijn met jubel. 
 

Kruisteken en begroeting 
 

Schuldbelijdenis GvL 703. 
 

Kyrie: The Mass of the Stable – Malcolm Archer 
 

Gloria: The Mass of the Stable – Malcolm Archer 
 

Openingsgebed 
 

Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja 42, 1-4.6-7 
 

Antwoordpsalm:  Psalm 29 

Refrein: God zegent zijn volk met vrede, 

     God zegent zijn volk met vrede. 
 

Huldigt de Heer, alle zonen van God. 

Huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 

Huldigt de Heer om de roem van zijn naam,  

knielt voor Hem neer om zijn heilige luister. Refrein. 
 

De stem van de Heer schalt over het water, 

Gods majesteit roept van over de zee. 
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De stem van de Heer met dreunend geweld,  

de stem van de Heer, ontzagwekkend. Refrein. 
 

Gods majesteit roept van over de zee,  

zijn tempel weergalmt zijn glorie. 

De Heer troont boven het firmament,  

daar zetelt Hij eeuwig als koning. Refrein. 
 

Tweede lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 10, 34-38 
 

Alleluia: Johannes zei: Er komt iemand die sterker is dan ik; 

       Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 
 

Evangelie: Lucas 3, 15-16.21-22 
 

Ev. Accl.:   Gij hebt woorden van eeuwig leven,  

           tot wie zouden wij anders gaan? 

           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 Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
 

Offerande: What kind of man was this – Chr. Tambling 

What kind of man was this, and how did he offend, 

who taught us love, and lived it to the end; 

who sought the way of truth, all other things above? 

What kind of man was this, what kind of love? 
 

What kind of man was this, so full of truth divine, 

who turned the foulest water into wine; 

who called us to his side, and gave us all a place? 

What kind of man was this, what kind of grace? 
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What kind of man was this, who opened up his heart 

to those who sought to tear his flesh apart; 

whose all forgiving words his perfect nature prove? 

What kind of man was this, what kind of love? 
 

What kind of man was this, who helped us all to see 

the fullness of our human dignity; 

so hopeful in despair, so noble in disgrace? 

What kind of man was this, what kind of grace? 
 

Aanhef prefatie: GvL 281 
 

Eucharistisch gebed: GvL 732 
 

Sanctus / Benedictus: The Mass of the Stable – Malcolm Archer 
 

Euch. accl.: GvL 302 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  

en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

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: The Mass of the Stable – Malcolm Archer 
 

Communie: Soul of Christ – Sydney Nicholson (1875 – 1947) 

Soul of Christ, sanctify me;      / Ziel van Christus, heilig mij. 

body of Christ, save me;           / Lichaam van Christus, red mij. 

blood of Christ, fill me;            / Bloed van Christus, zuiver mij. 

water from the side of Christ, wash me;/water uit de zijde van Christus, was mij. 

O good Jesus, hear me!            / O goede Jezus, verhoor mij. 

Within thy wounds hide me;    / Laat mij schuilen in uw wonden. 

suffer me not to be separated from thee/laat mij nooit van u gescheiden worden. 

from the malicious enemy defend me;  / Verdedig mij tegen de boze. 

in the our of death call me and bid me come to thee /In het uur van mijn dood,  
that with thy saints I may praise thee for ever and ever / roep mij tot U. 

Amen./ En roep mij om bij U te komen, om U, met uw heiligen te loven, 

                                              tot in de oneindige eeuwigheid. Amen. 

Gebed na de communie 
 

(In Bonifatius: uitreiking van de doopschelpen aan ouders van gedoopten) 
 

Zegen en wegzending  
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Slotlied:  

Om een mens te zijn op aarde  

zonder aanzien, zonder macht,  

is Hij onder ons geboren 

in de kilte van de nacht. 
 

Om een vuur te zijn op aarde  

dat verwarmt maar niet verslindt 

is Hij onder ons geboren 

als een weerloos mensenkind. 
 

Om een licht te zijn op aarde  

dat de duisternis verjaagt 

is Hij onder ons geboren 

als een stem die waarheid vraagt. 

Om een zwaard te zijn op aarde  

dat verdeelt maar niet vermoordt 

is Hij onder ons geboren 

vrede stichtend door zijn woord. 
 

Om een kracht te zijn op aarde  

die de machten zal verslaan 

is Hij onder ons geboren 

slechts vertrouwend op Gods naam. 
 

Om de vreugde van de aarde,  

vrede, recht in overvloed 

is Hij onder ons geboren: 

Gods geschenk dat leven doet. 

 
agenda 

wo. 12-01 19.30 Techniek van het brandschilderen vervalt 
wo. 12-01 20.00 Katholiek, zo gek nog niet, kennismakingscursus vervalt 
do. 13-01 20.00 Geloven nu, Bert v.d. Wal,  Sacr. M. Ten Hemelopneming vervalt 
vr. 14-01 16.00 Kindercatechese digitaal 
vr. 14-01 19.00 Klubcatechese digitaal 
di. 18-01 10.00 Paulus, bijbelcursus o.l.v. Chr. Hoogland T.Br.Huis 

 

 

eenvoud 
 

hij trok door de woestijn en riep tot zand 

en rotsen, kreten, echo’s in de stilte 

waar adderengebroed naar boven kroop 

maak recht, zo kraste hij op kloof en wand 
 

hij sprak van bijl en wortel, gaf een wenk 

want bomen zonder vrucht, hen wacht het vuur 

wie veel had, raadde hij het delen aan 

en eenvoud, weg van het establishment 
 

hij was bescheiden, voelde zich niet waardig 

een kleed, bijeengehouden door een riem 

doorzichtig glas naar wat daar achter was 

een mens vol vuur, zo zacht en hard als water 
 

bestaat het nog een leven van de wind 

waar eenvoud het van macht en luxe wint? 
 

peter vermaat 

 Locatie Leeuwarden 


