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           Sint-Vitusparochie  
          St. Bonifatiuskerk - Leeuwarden 
              1 januari 2023 – Nieuwjaarsdag 
 

 

OPENINGSLIED:  GvL 446 
 
KRUISTEKEN – WOORD VAN WELKOM 
 
KYRIELITANIE: Lourdes 
Refrein: Kyrie, Christe, Kyrie, eleison 
 
O Heer, Zoon van Maria, Zoon van de Vader, de Mensenzoon op aarde. 
Refrein: 
O Heer, Zoon van Maria, Gij, Zoon van God en Verlosser van de mens. 
Refrein: 
O Heer, Zoon van Maria, Gij openbaart ons de mensenliefde Gods. 
Refrein: 
 
GLORIA: Lourdes 
Refrein: 
Gloria, gloria in excelsis Deo! 
Gloria, gloria in excelsis Deo! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING Numeri 6, 22-27    
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ANTWOORDPSALM: GvL Psalm 67 II 
 
TWEEDE LEZING Galaten 4,4-7 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
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: De Heer zij met u. En met uw Geest. Lezing uit het heilig 
evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas Lof zij u 
Christus  …..Lucas 2,16-21….. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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ACCLAMATIE: GvL 265 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS:  

 
 

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, schenk ons licht, heil en vrede. 
 
COLLECTE en KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
 
OFFERANDELIED:  Manger Carol – Leo Sowerby 
Here betwixt ass and oxen mild, 
Sleep, sleep, sleep my little child. 
Angels from on high 
Hover in the sky, 
Keeping watch above the incarnate God of love. 
 
Here in the crib, secure from harms, 
Sleep, sleep in your mother’s arms. 
Angels from on high 
Hover in the sky, 
Keeping watch above the incarnate God of love. 
 
Here betwixt rose and lily white, 
Sleep, sleep, sleep my son tonight. 
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Angels from on high 
Hover in the sky, 
Keeping watch above the incarnate God of love. 
 
On this fair night of holy joy, 
Sleep, sleep, sleep my little boy. 
Angels from on high 
Hover in the sky, 
Keeping watch above the incarnate God of love. 
Amen. 
 
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 
 
AANHEF PREFATIE: GvL 281 

 

SANCTUS: Lourdes Messe “Peuples de la Terre”. 
 
Euch. Accl.: GvL 302 
allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
  en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Onze Vader: gezongen 

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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Vredewens 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
allen:     En met uw geest. 
 
Agnus Dei: Lourdes Messe “Peuples de la Terre”. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE :  
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 
 
COMMUNIELIED: Ave Maria – G. Fauré 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
SLOTLIED: GvL 447 
 
 
 
 
 
 
Achter in de kerk liggen de nieuwe cursusboekjes voor 2023. 
 
Agenda 
Ma. 09-01 10.00 Biblioloog (je inleven in een tekst) T.Br.Huis 

Ma. 09-01 19.30 Lectio Divina olv pastor Minnema en Fr.Eshuis T.Br.Huis 

Wo 11-01 14.00 of 19.30 uur - Synodale dialoog, over Oecumene T.Br.Huis 

 


