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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 Handelingen van de Apostelen  6, 8-10; 7,  
54-60 
In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wonder- 
tekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde 
synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en 
sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met Stefanus te 
redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de 
geest waarmee hij sprak. Ze werden woedend en ze knarsetandden 
tegen hem. Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde 
naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods 
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rechterhand; en hij riep uit: “Ik zie de hemel open en de 
Mensenzoon staande aan Gods rechterhand.” 
Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe 
en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de 
poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan 
de voeten van een jongeman, die Saulus heette. 
Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn 
geest.” Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: “Heer, 
reken hun deze zonde niet aan.” Na deze woorden ontsliep hij. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: God wil een tempel bouwen       GvL 447 
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn. 
Die hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan. 
 
Die bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht, 
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht. 
Zo heeft zij willen wachten, de hoop in zich gevoed, 
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. 
 
Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: Een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis. 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Psalm 118 (117) 26a en 27a 
Alleluia. Gezegend, die komt met de Naam van de Heer, de Heer is 
God, Hij verlicht ons. Alleluia. 
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Mattheüs 10, 17-22   
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: “Neemt u in acht voor de mensen. 
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun 
synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden 
omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen 
getuigenis af te leggen. Maakt u echter wanneer men u overlevert, 
niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik 
zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het, 
die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. 
De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden; 
de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en 
hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor 
allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, 
hij zal gered worden.” 
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 722 
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, 
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die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
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 
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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. 
 
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 Christus onze Heer. In het mysterie van zijn 
geboorte dat wij heden vieren, is Hij die als God onzichtbaar is, 
zichtbaar onder ons verschenen; voor alle tijden geboren uit de 
Vader is Hij onze tijd binnengegaan.  Wat vervallen is richt Hij weer 
op, heel de schepping wordt hersteld en de verdwaalde mens roept 
Hij terug naar het koninkrijk der hemelen. Daarom met alle engelen 
loven wij U en zeggen 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. 
 
  



 

 

 

- 7 - 

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. 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. 
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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.  
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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: Uit uw hemel zonder grenzen      GvL 530 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weeloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
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Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN – ZEGEN  
 
SLOTLIED: Zingt voor de Heer        GvL 564 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
 
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 
Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
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De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 
 
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA KOMENDE DAGEN 
 
 
OUDJAARSDAG 
Zaterdag 31 december: GEEN VIERING!!! 
 
NIEUWJAARSDAG 
Zondag 1 januari om 10.00 uur 
Eucharistieviering met samenzang 
 


