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OPENINGSLIED: Wij komen tezamen       GvL 556 
Wij komen tezamen, onder ’t sterren blinken,  
een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren, zingen d ’engelenkoren. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven, hart en geest en leven. 
Komt laten wij aanbidden, komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden, onze Heer. 
 
OPENINGSRITUS  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw geest. 
 
GEBED OM VERGEVING              GvL 707 + GvL 223 
(gebeden en gezongen) 
Heer, die alle volkeren het heil hebt laten aanschouwen en het geluk 
hebt laten komen voor allen die oprecht zijn van hart, ontferm U 
over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
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Christus, die de afstraling zijt van Gods heerlijkheid en tot 
erfgenaam zijt gemaakt van al wat bestaat, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, door wie de Geest over ons is uitgestort om door uw genade 
gerechtvaardigd te worden, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Eer zij God         GvL 436 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit de profeet Jesaja 52, 7-10 
Hoe lieflijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede 
meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot 
Sion: "Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem, 
zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog de terugkeer van de Heer 
naar Sion. Barst los in jubel, allen samen, puinen van Jeruzalem, want 
de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost.  
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; 
en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Nu zijt wellekome        GvL 508 
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.  
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis. 
 
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,  
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht.  
Kyrieleis. 
 
d’Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.  
‘Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  
Bet’lem is de stede, waar ’t is geschied voorwaar’.  
Kyrieleis. 
 
D’heilige drie Koon’gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z’offerden ootmoedelijk myr’ wierook ende goud 
t’eren van den Kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief aan de Hebreeën   1,1-6 
Nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen 
gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, 
tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van 
al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij is de 
afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen en Hij 
houdt alles in stand door zijn machtig woord.  
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En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich 
neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven 
boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de waardigheid die 
zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel gezegd Gij zijt mijn 
zoon. Ik heb u heden verwekt? Of: ik zal een vader voor hem zijn en hij 
zal mijn zoon zijn? Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de 
wereld binnenleidt, zegt Hij: Alle engelen Gods moeten Hem hulde 
brengen." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA  
Alleluia. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag: Komt, laten 
wij de Heer aanbidden. Want heden daalde een groot licht op aarde 
neer. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 1, 1-18 
In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord 
was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en 
zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was 
leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de 
duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, 
een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot 
getuigenis, om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot 
geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen 
van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de 
wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden, en 
toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de 
zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aan-
vaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om 
kinderen van God te worden; Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte 
van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.  
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Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij 
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de 
Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol van genade en waarheid. Wij 
hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: "Deze was het 
van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is mij voor, want Hij was eerder 
dan ik." Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen: genade op 
genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de 
waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft 
Hem doen kennen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: Kind ons geboren        GvL 627 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, God onbedwingbaar,  
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS:            GvL 271 
(gezongen) 
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, 
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vandaar zal hij komen oordelen, 
de levenden en de 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 
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De St. Bonifatiusparochie is een bloeiende veelkleurige parochie met veel 
vrijwilligers en een grote betrokkenheid. Maar ondanks die positieve feiten is er 
ook een grote geldnood. Wilt u helpen deze nood een klein beetje te lenigen? 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.  
              

 
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw bank app. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 

 
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, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
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GEBED OVER DE GAVEN 
 
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. 
 
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 Jezus Christus onze Heer. Gij hebt uw 
heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen, nieuw licht is opgegaan, uw 
Woord is vlees geworden; zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in 
Hem, - naar U gaat ons verlangen, onze liefde, naar U die nog 
verborgen zijt. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met 
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U 
toe vol vreugde: Heilig         GvL 294 
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. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
  
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
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Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij 
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, 
gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig.  
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Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
apostelen en martelaren, (met de heilige Bonifatius) en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in 
de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van 
uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden 
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en 
geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, 
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het 
gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
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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COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
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, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle angst en onrust. Hoopvol wachtend op de 
komst van Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
 
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. 
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LAM GODS            GvL 334 
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 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 
de zegen.  
 
COMMUNIELIED: Stille Nacht 
Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht, 
niemand ziet nog de ander in nood, 
niemand deelt met de ander zijn brood, 
ieder geniet van zijn rust. 
 
Silent night, Holy night, 
all is calm, all is bright, 
round young virgin, mother and child, 
Holy infant so tender and mild 
sleep in heavenly peace. 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, 
alles schlӓft, einsam wacht,  
nur das traute hochheilige Paar, 
holder Knabe im lokkigen Haar, 
schlaf in himmlischer Ruh. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN  
 



 

 

 

- 12 - 

PLECHTIGE SLOTZEGEN 
De oneindig goede God die door de menswording van zijn Zoon de 
duisternis van de wereld heeft verdreven en door de heilige 
geboorte van Christus deze nacht heeft doen stralen van licht, moge 
de duisternis van het kwaad uit u verdrijven en uw hart vervullen 
met het licht van het goed. 
Amen. 
 
De Heer die de vreugdevolle boodschap van zijn geboorte door een 
engel aan de herders heeft willen verkondigen, moge u zijn vreugde 
schenken en u maken tot verkondigers van zijn evangelie.  
Amen. 
 
Hij die door de menswording van het Woord aarde en hemel met 
elkaar verbonden heeft, moge u met de gave van zijn vrede en liefde 
vervullen en u deel laten uitmaken van het hemels Jeruzalem. 
Amen. 
 
Zegene u de almachtige, barmhartige God, Vader, Zoon en heilige 
Geest. 
Amen. 
 
Gaat nu allen heen in vrede. 
Wij danken God 
 
SLOTLIED: Een ster ging op     GvL 601 
Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot die nacht begon zijn Rijk. 
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De herders hebben het gezien in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een wei. 
 
Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na, - 
dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA KOMENDE DAGEN 
 
  
TWEEDE KERSTDAG 
Maandag 26 december om 10.00 uur  
Eucharistieviering met samenzang 
 
OUDJAARSDAG 
Zaterdag 31 december: GEEN VIERING!!! 
 
NIEUWJAARSDAG 
Zondag 1 januari om 10.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang  


