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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  
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 60, 1-6 
Sta op, laat het licht U beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over U 
op en de glorie van de Heer begint over U te schijnen. Want zie, de 
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over U gaat 
de Heer op en zijn glorie is boven U verschenen. Volkeren komen af op 
uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en 
zie om U heen. Van overal stromen ze naar U toe, uw zonen komen 
van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult 
gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijs 
worden van vreugde.  
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Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der 
volkeren worden aan U afgedragen. Een zee van kamelen bedekt U, 
jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken 
naar U toe, ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de 
roem van de Heer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
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. 
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TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Efeze 3, 2-3a.5-6 
Broeders en zusters, Gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods 
heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is: door 
openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld zoals ik het 
reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere 
geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu 
door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 
dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden 
en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: Mattëus 2,2 
Alleluia. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer 
onze hulde brengen. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Mattheüs 2, 1-12 
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 
"Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster 
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen." 
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel 
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van 
het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar Christus moest 
geboren worden. Zij antwoorden hem: "Te Bethlehem in Juda. Zo 
immers staat er geschreven bij de profeet: En gij, Bethlehem, 
landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders 
van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder 
zal zijn over mijn volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de 
Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster 
verschenen was.  
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Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: "Gaat een 
zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij het 
gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan 
brengen." Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij. En zie, 
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij 
boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien 
van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het 
huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun 
knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun 
schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en 
mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar 
Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun 
land. 
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 721 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
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Hij is voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen 
door de heilige Geest uit de maagd Maria, 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: 
zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden. 
En aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk.  
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? 
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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. 
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. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding 
geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons 
sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt 
door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid.  
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Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan 
voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zeggen 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 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. 
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. 
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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 
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.  
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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. 
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. 
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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: Juicht voor de koning         GvL 479  
Juicht voor de koning van de Joden, 
buigt voor geen dove wereldmacht, 
knielt voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten Hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud, met wierook en mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 
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Hij daalt ootmoedig in het water, 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heeft in Hem zijn welbehagen, 
en alle zaligheid gesteld: 
tegen de stroom staat Hij ten teken, 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
zij zijn tot in de dood gekend. 
 
In Kana was de gloed geweken, 
het vuur bedolven onder as; 
toen zei de vlam in ied’re beker 
wie er de ware wijnstok was; 
laat het nu uit de kruiken stromen, 
de vreugde ga van mond tot mond, 
omdat Hij, in zijn uur gekomen, 
de aarde aan zijn zijde vond! 
 
Juicht voor de koning van de volken, 
buigt voor zijn opperheerschappij, 
zingt halleluja! Uit de woken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, 
legt vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
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SLOTLIED: Drie Koningen zagen een sterre       GvL 597 

Drie koningen zagen een sterre, 
een sterre van wondere pracht; 
de sterre van Jacob, het teken, 
zolang aan de hemel verwacht. 
Zij repte zich heen in ’t geleide 
der ster, die zij hadden aanschouwd, 
naar ’t land van de Joden met giften 
van mirrhe, van wierook en goud. 
 
Toen zij te Jeruzalem kwamen, 
verdween er de sterre meteen; 
zij gingen naar koning Herodes, 
en vroegen: ‘waar moeten wij heen? 
Waar is er de Koning geboren, 
wiens sterre wij hebben aanschouwd? 
Wij zijn er aanbidding gekomen 
met mirrhe, met wierook en goud. 
 
En toen zij dat hadden vernomen; 
‘naar Bethlehem moet ge dan gaan,’  
vertoonde zich weder de sterre, 
en reisden zij blijde weer aan. 
Zij vonden het koninklijk Kindje 
en knielden aanbiddend terneer,  
met goud en met wierook en mirrhe 
en keerden vol dankbaarheid weer. 
 
 


