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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 30 januari 2022  -  11:15 uur 
Vierde zondag door het jaar (jaar C) 
 

voorganger: pater Thijs Moons ofmconv. 
gezinsviering / met samenzang, ondersteund door enkele leden van het Hartebrugkoor  
organist: Carel Cames van Batenburg 
 
orgelmuziek:  
1. Procession (Chorale prelude on Crucifer) – Andrew Carter 
2. Gospel Fanfare – Andrew Carter 
 

Gezang bij intrede 
1 
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
2 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
3 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
4 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
 
5 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 
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. 
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Heer, ontferm u over ons 
Christus, ontferm u over ons 
Heer, ontferm u over ons 

 
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 

 

Eerste lezing:  Jeremia 1, 4-5.17-19 
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: ‘Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; 
voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. 
Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; 
anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren 
zuil, een koperen muur tegenover het hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de 
burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. Want Ik ben bij u om u te 
redden.’ 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Antwoordpsalm 71, 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen, 
uw bijstand de hele dag. 
Van jongsaf heb ik het ondervonden, 
en nu nog prijs ik uw daden. 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12, 31-13, 13 (of: 13, 4-13) 
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Broeders en zusters. (Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is 
boven alles. AI spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb ben ik een galmend 
bekken of een schelle cimbaal. AI heb ik de gave der profetie, al kon ik alle geheimen en alle wetenschap, al 
heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb ben ik niets. AI deel ik heel mijn bezit 
uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat het mij niets.) De liefde is 
lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet 
om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij Iaat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij 
verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen 
verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. 
Maar wanneer het volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als een 
kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; en nu ik man geworden ben heb ik het kinderlijke 
afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik 
slechts ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals God mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde 
de grote drie; maar de liefde is de grootste. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Alleluja  Johannes 1, 14.12b 
Alleluja. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Aan allen die Hem aanvaarden gaf Hij 
het vermogen om kinderen van God te worden. Alleluja. 
 

Evangelielezing  Lucas 4, 21-30 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: “Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in 
vervulling gegaan.” Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden, zo vol genade 
uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden “Is dat dan niet de zoon van Jozef?” Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit 
spreekwoord voorhouden: ‘Geneesheer, genees uzelf’ Doe al wat naar wij vernamen in Kafarnaüm gebeurd 
is, nu ook hier in uw vaderstad.” Maar Hij gaf er dit antwoord op: “Voorwaar, Ik zeg u: geen profeet wordt 
aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie 
jaar en zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel 
weduwen in Israël; toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het 
gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand 
van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman.” Toen ze dit hoorden werden allen die in de synagoge waren 
woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de 
43 Lectionarium C jaar berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te storten. Maar Hij 
ging midden tussen hen door en vertrok. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis  
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, van daar 
zal Hij komen oordelen de  levenden en 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 
 
E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 
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orgelmuziek: Offertory - Andrew Carter 
 
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 II van de zondagen door het jaar) 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, door Christus onze 
Heer, die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de Maagd; die, aan het kruis 
gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet 
voortleven tot in eeuwigheid. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U en zingen U toe met de woorden: 
 
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 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: 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. 
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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 
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 

 

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. 

 
orgelmuziek: Veni Creator Spiritus (for Communion) - Andrew Carter 
 
Gezang bij communie 
1. Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal: 
wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan. 
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2. Al ken ik de geheimen van alle wetenschap, 
een wereld zonder liefde is koud en zonder hart. 
 
3. De liefde is geduldig, zachtmoedig zonder maat: 
zij is op zoek naar vrede, vernietigt alle haat. 
 
4. De liefde spreekt met woorden, die eerlijk zijn en waar, 
zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar. 
 
5. Zij schenkt de mensen rijkdom, veel kostbaarder dan goud; 
zij spreekt ons van de liefde die ons in leven houdt. 
 
6. O God, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn! 
Ons leven wordt één zegen: dat zal voldoende zijn. 
 
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. 
 
Slotlied 
1  
O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
 
2 
Vervul met uw genadeschijn, 
die op verkeerde paden zijn. 
Sta bij, die heim'lijk in zijn hart 
verlokt en aangevochten wordt. 
 
3 
Breng, die aan uw gebod ontkwam, 
terug als uw verloren lam. 
Maakt de gewonde zielen heel 
en geef ze aan de hemel deel. 
 
4 
Open de doven het gehoor, 
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de stomme lippen, spreek ze voor, 
dat zij belijden hun geloof, 
niet langer stom, niet langer doof. 
 
5 
Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
 
6 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U. 
 
Orgelmuziek: Finale – Andrew Carter 


