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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 9 januari 2022  -  11:15 uur 
Doop van de Heer (jaar C) 
 

voorganger: Pater Thijs Moons ofmconv. 
m.m.v. vier zangers uit het Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
organist: Jan Verschuren 
 
Orgelmuziek: Allegro con brio uit Sonata IV - Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

Introitus: Psalm 44, 8 en 2 
Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus 
tuis. Ps. Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi. 

Rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en onrecht gehaat; daarom heeft God, uw God, U gezalfd met olie 
der vreugde, en U geplaatst boven uw gelijken. 
Ps. Een heerlijk lied is aan mijn hart ontweld; ik draag mijn werken op aan de koning. 

 
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. 

 

Het koor zingt de vaste gezangen uit de Missa in Simplicitate van Hans Leenders. 

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 
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Eerste lezing:  Jesaja 40, 1-5.9-11 
Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd 
voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft 
gekregen. Een stem roept: "Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de 
woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, 
de rotsmassa's een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige 
zijn: De mond des Heren heeft het gezegd!" Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig 
uw stem, Jerusalem, vreugdegezant: Verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda; 
"Uw God is op komst! Zie, God de Heer komst met kracht, zijn arm voert de heerschappij; zijn loon komt 
met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze 
samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden." 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Graduale: Psalm 72, 18.3 
Benedictus Dominus Deus Israel, qui facit mirabilia magna solus a saeculo. Suscipiant montes pacem populo  
tue, et colles iustitiam. 

De Heer zij geprezen, Israëls God, die wonderen doet als geen ander. Dan stroomt de vrede voor uw volk 
omlaag van de bergen, en van de heuvels van het recht. 

 
Tweede lezing: Titus 2, 11-14; 3, 4-7 
Dierbare, de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij leert ons 
goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze 
tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze 
grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te 
verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds. De goedheid en 
mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en Hij heeft ons gered, niet omdat wij iets 
goeds gedaan zouden hebben maar alleen omdat Hij barmhartig is. Hij heeft ons gered door het bad van 
wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons 
uitgestort door Christus onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd, en erfgenamen 
geworden van het eeuwig leven waar onze hoop op gericht is. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluia  Psalm 89, 21 
Alleluia. Inveni David servum meum: oleo sancto meo unxi eum. 

Alleluja. Mijn dienaar David heb ik opgezocht en hem gezalfd met mijn gewijde olie.  
 

Evangelielezing  Lucas 3,15-16.21-22 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde of hij 
niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand 
die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de 
heilige Geest en met vuur.” Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel openging, en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif, over 
Hem neerdaalde, en dat een stem uit de hemel sprak: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn 
behagen gesteld.” 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 3 
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 
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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 
koor + orgel "Christ unser Herr zum Jordan kam" BWV 684 - J.S. Bach 
 
Pr. Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. 
A.  Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. 
 
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. 
 

(Prefatie van de doop van de Heer)  Vg. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt in het water van de 
Jordaan het nieuwe doopsel geopenbaard door wonderlijke tekenen: een stem klonk uit de hemel om te 
getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde. De Geest daalt neer in de gedaante van een duif en 
zalfde uw dienaar Christus om aan armen de blijde boodschap te brengen. 
Daarom, met de Engelen in de hemel, verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn, en zingen U toe 
vol vreugde: 
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 V)   
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons 
bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen 
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te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met 
ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank 
verschuldigd om Hem. 
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor 
ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen 
genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood 
gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, 
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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. 
 
Voorganger:  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en 
dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het 
levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus 
Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en 
breng ons elkaar nabij. 
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar 
vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan allen 
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld. 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al 
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw 
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
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. 
 
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 
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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  Galaten 3, 27 
Omnes qui in Christo baptizati estis. Christum induistis, alleluia. 

Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed, alleluja.  
 
Muziek tijdens de communie:  
(a) orgel: Andante religioso uit Sonata IV - Felix Mendelssohn Bartholdy 
(b) koor + orgel: “Lass , o Herr, mich Hilfe finden”- Felix Mendelssohn Bartholdy, uit Drei geistliche Lieder 

op. 96 voor alt, koor en orgel (solist: Dorien van Rumt)  
 
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. 
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: Allegro maestoso e vivace uit Sonata IV - Felix Mendelssohn Bartholdy 


