
EUCHARISTIEVIERING 
32e ZONDAG DOOR HET JAAR 

ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE  
5/6 november 2022 

 
 
 

 

 



 

 

 

- 1 - 

OPENINGSLIED: Morgenlied         GvL 584 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

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. 
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GEBED OM VERGEVING         GvL 211 
Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de Vader van hemel en aarde, 
dat Hij de wereld bewaart 
als het werk van zijn handen: 
luister Heer, ontferm U over ons. 
Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in ons hart 
tot zijn Zoon, Jezus Christu de heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel: 
luister Heer, ontferm U over ons. 
Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
Bidden wij met geloof in hons hart 
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het licht van Gods aanschijn: 
luister Heer, ontferm U over ons. 
Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Zingt van de Vader        GvL 381 
Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 
 
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 
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Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: uit het tweede boek der Makkabeeën 7, 1-2. 9-14 
In die dagen werden zeven broers met hun moeder gevangen 
genomen. De koning wilde ze dwingen van het verboden varkensvlees 
te eten door ze met roeden en zwepen te geselen. De eerste van hen, 
die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt: “Waarom wilt gij 
ons ondervragen en wat wilt gij van ons te weten komen? Wij zijn 
bereid te sterven, liever dan de wetten van onze voorouders te 
overtreden. Nadat de eerste gestorven was, riep de tweede broer, 
kort voordat hij de geest gaf: “Booswicht, gij kunt ons wel het 
tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld zal ons, 
die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig leven." Na 
hem werd de derde gemarteld. Zonder enige vrees sprak hij: “Ik heb 
deze ledematen van God gekregen; uit eerbied voor zijn wetten doe ik 
er afstand van, maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen." De koning 
en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de 
jongeman, die zijn folteringen zonder één moment van zwakte 
doorstond. Toen hij dood was werd de vierde broer op dezelfde wijze 
gefolterd en gepijnigd. Op het punt te sterven riep hij nog uit: “Het is 
niet zo erg door mensen omgebracht te worden, wanneer wij mogen 
vertrouwen op Gods belofte dat Hij ons weer zal laten verrijzen. Voor 
u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn!"  
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: De Heer die leeft, geleidt       GvL 420 
De Heer die leeft geleidt en hoedt 
zijn volk op aarde, o herder goed, 
o mensenzoon met ons begaan, 
getrouwe heiland is uw naam. 
 
Als schapen doolden allen rond 
geen die nog weide en water vond. 
Toen zijt Gij zelf ons voorgegaan, 
getrouwe herder is uw naam. 
 
Geen die zijn leven voor ons gaf, 
alwie kwam voor U, was vreemd en laf. 
Geen huurling weidt ons meer voortaan, 
getrouwe herder is uw naam. 
 
Die als een lam draagt onze dood, 
die breekt zijn lichaam als levend brood, 
die om zijn kudde zich liet slaan, 
getrouwe herder is zijn naam. 
 
Die maakt dat allen op zijn woord 
komen te samen, Hij is de poort; 
gij moet door Hem het rijk ingaan, 
hoort, want Hij roept u bij uw naam. 
 
In dood en leven, Heer, zult Gij 
zijn die Gij zijt: uw klein volk nabij. 
Gij zult met ons uw wegen gaan, 
getrouwe herder is uw naam. 
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TWEEDE LEZING: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Tessalonica 2, 16- 3, 5 
Broeders en zusters, Moge de Heer Jezus Christus zelf, moge God, 
onze Vader die ons zijn liefde heeft betoond, en die ons in zijn genade 
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken, uw harten 
bemoedigen en sterken met alle goeds, in woord en daad. Voorts 
broeders en zusters, bidt voor ons, opdat het woord des Heren overal 
zoals bij u zijn luisterrijke loop mag volbrengen, en opdat wij verlost 
worden van die kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet 
aller deel. Maar de Heer is getrouw: Hij zal u sterken en behoeden 
voor de boze. In de Heer vertrouwen wij op u dat gij doet wat wij 
bevelen en dit ook zult blijven doen. Moge de Heer uw harten neigen 
tot de liefde Gods en tot de standvastigheid van Christus. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Apok., 2, 10c 
Alleluia. Wees getrouw tot de dood, zegt de Heer en Ik zal u de kroon 
des levens geven. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Lucas 20, 27-38  
In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën, die de verrijzenis 
loochenen, bij Jezus met de vraag: “Meester, wij zien bij Mozes 
geschreven staan: Als iemand een getrouwde broer heeft die 
kinderloos sterft dan moet hij diens vrouw nemen en aan zijn broer 
een nageslacht geven. Nu waren er eens zeven broers. De eerste 
trouwde en stierf kinderloos. De tweede en de derde namen de 
vrouw en de een na de ander stierven ze alle zeven zonder kinderen 
na te laten. Het laatste stierf ook de vrouw. Van wie van hen is zij nu 
bij de verrijzenis de vrouw? Alle zeven toch hebben haar tot vrouw 
gehad." En Jezus sprak tot hen: “De kinderen van deze wereld huwen 
en worden ten huwelijk gegeven, maar zij die waardig gekeurd zijn 



 

 

 

- 6 - 

deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzen is uit de 
doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Zij kunnen 
immers niet meer sterven omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen 
van de verrijzenis zijn zij kinderen van God. Dat de doden verrijzen, 
heeft ook Mozes aangeduid waar het gaat over de braamstruik, 
doordat hij de Heer noemt: de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob. De Heer is toch geen God van doden maar van 
levenden want voor Hem zijn allen levend." 
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 
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. Martinus o.v.v. collectegeld. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 
              

                         
       €   2,50        € 5,00        € 10,00  
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw ING bank app. 

 
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. 
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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. Zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij ons een 
verlosser hebt gezonden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. 
Want Gij wilt in ons beminnen wat U welgevallig is in uw Zoon: door 
zijn gehoorzaamheid staan wij weer open voor uw gaven die wij 
verloren hadden door de zonde van de ongehoorzaamheid. Daarom 
verkondigen, met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid 
en zingen 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 gaan nu allen staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED:         GvL 731 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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 
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aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
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 Franciscus, aan onze 
bisschop Johannes, 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 hen niet, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 mee 
naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist ontvangt u de zegen.  
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COMMUNIELIED: Neemt en eet        GvL 631 

Neemt en eet met elkaar, leeft van het oergebaar, 
deelt tesamen brood en wijn, heelt de onmacht en de pijn. 
 
Neemt en drinkt met elkaar wordt als een bedelaar 
levend met een open hand die geluk om niet ontvangt. 
 
Komt, vernieuwt het verbond stemt in met hart en mond 
dankt de God die leven doet ons tot liefde samenroept. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: 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! 
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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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over onze parochie?  
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via de website 
www.katholiekalmere.nl 


