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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 16 januari 2022  -  11:15 uur 
Tweede zondag door het jaar (jaar C) 
 

voorganger: pastoor Walter Broeders 
m.m.v. vier zangers uit de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
organist: Jan Verschuren 
 
orgelmuziek: Fantasia (dorisch) - Jan Pieterszoon Sweelinck 
 

Introitus: Psalm 66, 4 
Omnis terra adoret te, Deus, et psallat tibi: psalmum dicat nomini tuo, Altissime. 
Ps. Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius. 

Heel de aarde, Heer, moet U prijzen en aanbidden; uw Naam moet zij bezingen, Allerhoogste. 
Ps. Jubelt voor God, alle landen der aarde, bezingt de heerlijkheid van zijn Naam en brengt Hem uw 
hulde. 

 
Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 
kunnen vieren. 
Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en 
laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, 
altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen. 

 

De Schola zingt de vaste gezangen uit de Missa puerorum van Josef Rheinberger. 

Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 
Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

 
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.  
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus.  
Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 
 
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. 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. 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. 
 
Collecta-gebed 

 
L i t u r g i e   v a n   h e t   W o o r d 

 



  
pagina 2 

 
  

Eerste lezing:  Jesaja 62, 1-5 
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon, zal haar 
gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, 
alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de 
hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een koninklijke diadeem. Gij 
zult niet meer heten ‘de Verlatene’, uw land niet meer ‘Woestenij’, maar gij zult heten ‘Mijn Welbehagen’, 
uw land ‘Gehuwde’. Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk 
gegeven. Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom 
zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich verheugen in u. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Graduale: Psalm 60, 20-21 
Misit Dominus verbum suum, et sanavit eos: et eripuit eos de interitu eorum. Confiteantur Domino 
misericordiae eius: et mirabilia eius filiis hominum. 
De Heer zond zijn woord en genas hen; en Hij ontrukte hen aan hun ondergang. Laat hen de Heer voor zijn 
erbarming prijzen, en voor zijn wonderdaden aan de kinderen der mensen. 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 4-11 
Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één 
Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan 
ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door 
de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, 
aan een derde door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten 
te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de 
vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij 
het wil. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluia  Psalm 148, 2 
Laudate Deum omnes angeli eius: laudate eum omnes virtutes eius. 

Looft God, al zijn Engelen; looft Hem, al zijn Heerscharen.  
 

Evangelielezing  Johannes 2, 1-12 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes  – Lof zij U, Christus. 
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn 
leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot 
Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet 
gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens 
het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus 
zei hun: “Doet die kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat 
uit en brengt dat aan de tafelmeester.” Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn 
veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 
hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de 
goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu 
toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn 
heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaüm, Hijzelf en zijn 
moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 1 
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Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et 
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet 
geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 
heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in 
de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden 
en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot 
vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 

Voorbede 
 
E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 
 

Bereiding van de gaven 
Orgelmuziek: Spitfire Prelude - William Walton 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.   
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 

 

Eucharistisch gebed 

 

De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Vg. Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige 
Vader; Gij zijt een God van leven en waarheid, Gij alleen. Gij bestaat van voor alle eeuwen en Gij duurt in 
alle eeuwigheid voort, in het ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt de bron van leven, in uw goedheid 
hebt Gij alle dingen tot bestaan geroepen, Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd en uw talloze 
schepselen gelukkig gemaakt met de glans van uw licht. Daarom staat rond U een schare van engelen die 
niemand tellen kan, uw dienaren, die het gelaat van uw glorie zien en U ononderbroken lofzingen, dag en 
nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen horen, met ieder schepsel op aarde zingen wij U jubelend 
onze lofprijzing toe: 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. 
 Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
 Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. 

 

(Eucharistisch gebed IV)  U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met wijsheid en liefde geschapen. 
Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, opdat hij in 
gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle schepselen zou bevelen. Door ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw 
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vriendschap verloren maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood uitgeleverd. Integendeel, Gij zijt hem met 
alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. 
 
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen, bij monde van uw profeten, gesproken over 
het heil in de verte. Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij, toen de tijd van wachten voorbij was, 
uw eengeboren Zoon als Verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de Maagd Maria, 
als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft Hij een 
boodschap gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw 
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood uitgeleverd, en door zijn opstanding alle sterven 
afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven maar voor Hem, 
die om onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, Vader, de heilige Geest 
om zijn werk in de wereld te voltooien: onze heiligmaking ten einde toe. 
 
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven wil bezielen opdat zij het lichaam en bloed worden 
van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het grote heilsmysterie dat Hij ons naliet als zijn verbond-met-ons voor 
altijd. 
 
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het 
uiterste toe liefgehad. 
Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood, en brak het, en zegende U, en gaf het aan zijn leerlingen met de 

woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is 
mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken. 
 
Voorganger: Mysterium fidei. 
Allen: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder 
hen die eens waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij U terug, in 
uw Rijk zonder einde; wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen U het offer van 
zijn lichaam en bloed, een gave die Gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 
 
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij aan ons, uw Kerk, hebt toevertrouwd. Verleen 
genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige Geest tot één lichaam worden 
verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en eer. 
 
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan U opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus N., 
voor onze bisschop N. en voor de bisschoppen van de gehele Kerk, voor de priesters en diakens, voor allen ook die U 
dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart zoeken. 
 
Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige 
gezindheid door U alleen was gekend. 
 
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt te zamen met 
de Maagd Maria, de Moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw 
apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en dood hebt opgericht, 
uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie Gij aan de wereld alle goed heeft, gisteren, nu en altijd. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 
de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Gebed des Heren 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:   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, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 
barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien 
naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u". Let niet op 
onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef  vrede in uw naam en maak ons één, 
Gij die leeft in eeuwigheid. – Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. – En met uw geest. 
Wenst elkaar de vrede. 
 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 

Communie 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld.   
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.  Wij 
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, 
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons 
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze 
geestelijke communie.   Amen. 
 

COMMUNIO  Johannes 2, 7-11 
Dicit Dominus: Implete hydrias aqua et ferte archtriclino. Cum gustasset archtriclinus aquam vinum factam, 
dicit sponso: Servasti vinum bonum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discipulis suis. 

De Heer zei: Vult de kruiken met water en brengt het naar de tafelmeester. Toen de tafelmeester van het 
water had geproefd, dat wijn was geworden, sprak hij tot de bruidegom: U hebt de goede wijn tot nu toe 
bewaard. Dit teken was het eerste dat Jezus deed in het bijzijn van zijn leerlingen.  

 
Orgelmuziek: Herzlich lieb’ hab ich dich, o Herr - Melchior Schildt 
 
Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

S l o t r i t e n 

 

Zegen 

 

Pr  De heer zij met u. 
A En met uw geest.  
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Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A Amen. 

 

Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.   
A   Wij danken God. 
 
Orgelmuziek: Finale uit Symphonie II - Charles-Marie Widor 


