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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 705 + GvL 223 
(gebeden en gezongen) 
Heer, die U tot ons keert en onze ongerechtigheid niet voor altijd 
indachtig wilt zijn, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die ons doet standhouden tot het einde, zodat geen blaam 
ons treft, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
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Heer, die ons sterkt, zodat wij onberispelijk zijn en heilig wanneer Gij 
komt in heerlijkheid, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit de Profeet Jesaja 2, 1-5 
Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. Op het 
einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat, 
oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. Alle volke-
ren zullen erheen stromen en talloze naties erheen trekken. Zij zullen 
zeggen: "Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de 
tempel van Jakobs God. "Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn 
paden bewandelen. "Want uit Sion komt de Wet, het Woord van de 
Heer uit Jeruzalem. "Oordelen zal Hij de volkeren, rechtspreken over 
de talloze naties. "Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, 
hun speren tot sikkels. "Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen 
een ander, en niemand zal nog leren oorlog voeren. "Huis van Jakob, 
kom, Iaat ons wandelen in het licht van de Heer.” 
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. 
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Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
chirstenen van Rome 13, 11-14 
Broeders en zusters, Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken 
reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het 
geloof kwamen.De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij 
ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met 
het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, en 
ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en 
losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus 
en koestert geen zondige begeerten meer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA             GvL 259 
Voorzang: Halleluja, halleluja. 
Allen:       Halleluja, halleluja. 
Voorzang: Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw 

      heil over ons. Halleluja, halleluja. 
Allen:         Halleluja, halleluja. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Mattheüs 24, 37-44 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van 
Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de 
mensen in de dagen voor de zondvloed doorgingen met eten en 
drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop 
Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed 
kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de 
Mensenzoon.  
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Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de 
ander achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan het 
malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. 
Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. 
Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de 
nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten 
inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op 
het uur waarop gij het niet verwacht." 
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, 
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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 Christus onze Heer, Die, toen Hij eertijds kwam, 
kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees 
geworden is en voor ons allen open heeft gedaan die deur naar een 
geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven 
al; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en 
vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen wanneer Hij 
komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten 
en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden 
wij U en zeggen 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 733 
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
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verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd 
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het 
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel 
en de aarde. 
 
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, 
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan 
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
terwijl Hij 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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Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
 
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed 
gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen 
het lied van dank van de verrezen 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 
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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. 
 
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.  
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COMMUNIELIED: Als tussen licht en donker  GvL 578 
Als tussen licht en donker 
de tijd zijn stroom versnelt, 
zijn wij in U verzonken, 
ons hart raakt niet ontsteld: 
Gij leeft en houdt de wacht! 
Wij hebben nieets te vrezen, 
de slaap zal ons genezen. 
Gij waakt de ganse nacht! 
 
Die lange nacht, die winter 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 
O hemellichaam, Jezus 
dat ieder mens verlicht, 
wij staan in U te leen, 
Gij zijt ons vergezicht. 
De dageraad breekt aan: 
uw komst is niet te keren, 
wil ons de eenvoud leren, 
leer ons uw toekomst aan! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
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SLOTLIED: Nu daagt het in het oosten   GvL 505 
Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal! 
Hij komt de volken troosten, 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. 
 


