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     Sint-Vitusparochie  
        St.-Dominicuskerk – St.-Bonifatiuskerk 
 Leeuwarden 29-30 januari 2022  
 4e zondag door het jaar 

 
Openingslied: 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 herder David koos 
die zijn kudde zou doen leven - onbedreigd en zorgeloos. 
 
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 - begroeting 
 
Kyrie-litanie: GvL 211  
 
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: Jer. 1,4-5.17-19 
 
Antwoordpsalm: Psalm 71 
Refrein: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen. 
 
Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,  
stel mij toch nimmer teleur. 
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,  
luister en kom mij te hulp.     Refrein: 
 
Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;  
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest. 
Bevrijd mij, mijn God uit de handen der zondaars,  
de vuist die mij wreed omklemt.    Refrein: 
 
Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,  
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. 
Vanaf de moederschoot steun ik op U, 
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. Refrein: 
 
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,  
uw bijstand de hele dag. 
Van jongsaf heb ik het ondervonden,  
en nu nog prijs ik uw daden.     Refrein: 
 
Tweede lezing: 1 Kor. 12,31-13,(4-)13 
 
Alleluia:  
Het woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond. 
Aan allen die Hem aanvaardden gaf Hij het vermogen om kinderen van 
God te worden. 
 
Evangelie: Lc. 4,21-30 
 
Ev. Accl.: 270b 
Vz.: Gelukkig die het woord hoort en het beleeft. 
allen: Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: gesproken 
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Voorbede:  
allen: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. 
Offerande: Psalm 27 
 
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 wederkeer, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: bidden 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: GvL 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 
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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. 
 


