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OPENINGSLIED: O Heiland open        GvL 510 
O Heiland, open wijd de poort 
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord, 
die aller mensen redder zijt, 
zo lang voorzegd, zo lang verbeid. 
 
Besproei ons hart, zo dor en droog, 
met dauw en regen van omhoog. 
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam, 
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam. 
 
O Morgenstond, zo lang verbeid, 
o Zon van algerechtigheid, 
de dag breekt aan, de nacht is om: 
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 
 
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 706 + GvL 223 
(gebeden en gezongen) 
Heer, die wilt dat allen tot inkeer komen en onberispelijk voor U 
verschijnen, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, van wie de vrucht van de gerechtigheid komt en die ons 
opneemt in uw gemeenschap, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
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Heer, die ons altijd omgeeft met uw barmhartigheid en gerechtig- 
heid, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja 7, 10-14 
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: "Vraag de Heer uw God om een 
teken, hetzij hoog in de hemel of diep in de hel." Maar Achaz 
antwoordde: "Ik vraag niet om een teken. Ik wil de Heer niet op de 
proef stellen." En Jesaja sprak: "Luister dan, huis van David, is het u 
niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt 
zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge 
vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen: 
"Immanuel": God met ons. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Naar U gaat mijn verlangen        GvL 25 I 
Refrein: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 

  Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 
neen, voor allen die op U wachten 
zijt Gij een goede en betrouwbare God. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
zet mij op het spoor van uw waarheid. 
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
 



 

 

 

- 3 - 

TWEEDE LEZING: Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Rome 1, 1-7 
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus door Gods roeping 
apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds 
door zijn profeten in de heilige schriften heeft aangekondigd. Het is de 
boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het 
geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als Zoon 
van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, 
Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het 
apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder alle volken 
mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof. Ook gij 
hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de gemeenschap van 
Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u 
lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA (Mt. 1,23) 
Alleluia. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen. En men zal Hem de naam Immanuel geven: God met ons, 
alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Mattheüs 1, 18-24 
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn 
moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen 
samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, 
rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er 
over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen 
hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: "Jozef, 
zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; 
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.  
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Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want 
Hij zal zijn volk redden uit hun zonden." Dit alles is geschied, opdat 
vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die 
zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is de 
vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de 
engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ACCLAMATIE: U komt de lof toe         GvL 265 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 
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, 
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, 
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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. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
De Heer zij met u. 
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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 willen wij U danken, 
altijd en overal door Christus onze Heer. Profeten hebben Hem 
geschouwd, en Hem voorzegd; een vrouw, die maagd en moeder 
was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij komen 
zou, en Hem herkend en aangewezen toen Hij eenmaal was 
gekomen. Hij zelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om toe 
te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, 
waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote 
dingen die Hij heeft gedaan. 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 295 
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 734 
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus 
uw Zoon, die in uw Naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons 
mensen redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw 
vrede ons wordt aangeboden. 
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God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, 
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.  
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U 
bekeren en elkander beminnen. 
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en 
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, 
nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
 
Want, voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij 
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 
brak het brood 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. 
 
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en 
sprak: 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. 
 
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden 
wij U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 
verzoening. Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen 
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met uw Zoon en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze 
Geest verwijderen wat scheiding brengt. 
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze paus 
en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen en met geheel uw 
volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de 
mensen en tot instrument van uw vrede.  
 
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen 
met de heilige Maagd en Moeder van God, Maria, en met alle 
heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van 
alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te vieren tot een 
eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw 
vrede. Door Jezus Christus 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. 
 
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. 
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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. 
 
LAM GODS           GvL 335 
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: Nu daagt het in het oosten      GvL 505 
Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal! 
Hij komt de volken troosten, 
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die eeuwig heersen zal. 
De duisternis gaat wijken 
van d’eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten 
begroeten ’t morgenrood. 
 
De zonne, voor wier stralen 
het nacht’lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 
Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: O kom, o kom Immanuel        GvL 512 
O kom, o kom, Immanuel, 
verlos uw volk, uw Israel, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
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O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, o kom, Gij Oriënt 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, die onze Heerser zijn, 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israel! 
Hij is nabij, Immanuel! 
 


