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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 713  
Heer, die de gerechtigheid laat stralen over de volkeren en haar op 
aarde zult laten zegevieren, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die ondersteund zijt door het getuigenis van de Vader, 
om de blijde boodschap van vrede te verkondigen, ontferm U over 
ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die door God de Vader gezalfd zijt om allen te genezen die 
onder de dwingelandij van de duivel stond, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIALIED: Aanbidt en dankt        GvL 401 
Aanbidt en dankt uw Vader, God 
die leeft van eeuwigheid; 
aan Hem behoort het koningschap 
en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, 
bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn 
voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, 
die in de wereld kwam, 
en al de zonden van zijn volk 
gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit 
op ’t grote koningsfeest. 
En waar Hij leeft aan Vaders hand 
daar heerst een goede geest. 
 
OPENINGSGEBED 
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EERSTE LEZING: uit de profeet Jesaja 8, 23b-9,3 
In vroeger tijd is er oneer gebracht over het land Zebulon en over het 
land Naftali, maar in de toekomst wordt er eer gebracht over de 
zeeweg en de overkant van de Jordaan, en over het gewest van de 
heidenen. Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een 
licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij 
hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw 
aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde  als die om de oogst, als die 
van mensen, die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat 
zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van 
de drijvers, Gij hebt ze stukgebroken als op de dagen van Midjan. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Juicht voor de koning            GvL 479  
Juicht voor de koning van de Joden,          (c. 1-2) 
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. 
 
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. 
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TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 1,10-13.17 
Broeders en zusters, ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus 
Christus: weest allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u 
zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen.Er is mij 
namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld, broeders en 
zusters, dat er onenigheid onder u heerst. Ieder van u schijnt zijn eigen 
leus te hebben: `Ik ben van Paulus.' `Ik van Apollos.' Ik van Kefas.' Ik 
van Christus.'Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus voor u 
gekruisigd? Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus? Christus heeft 
mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het 
evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden; 
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: Mattëus 4,23 
Alleluia. Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk, Hij 
genas alle ziekten en kwalen onder het volk. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Mattheüs 4, 12-17 
Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangengenomen, week Hij uit 
naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazareth vestigde Hij zich in 
Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van 
Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de 
profeet Jesaja: "Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, 
Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis 
zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van 
doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan." Van 
toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: "Bekeert u, want het 
Rijk der hemelen is nabij."  
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Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, 
Simon, die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas. Zij waren 
bezig het net uit te werpen ein het meer, het waren namelijk vissers. 
Hij sprak tot hen: ”Komt, en volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen 
maken”. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.  
Iets verder zag Hij nog twee broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 
en dienst broer Johannes; met hun vader Zebedeüs waren zij in de 
boot de netten aan het klaarmaken. Hij riep hen en onmiddellijk lieten 
zij de boot en hun vader achter en volgden Hem.  Jezus trok rond door 
geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in de synagogen, de Blijde 
Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle zieken en kwalen 
onder het volk genas.  
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, 
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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 

 
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 Jezus Christus onze Heer. Die, met ons 
onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de maagd; 
die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die 
eeuwig duren zou; die, opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot 
in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met 
allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U 
toe met de woorden: Heilig          GvL 291 
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 
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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. 
 
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 
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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.  
 
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, 
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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 
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 331 
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. 
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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: Zingt voor de Heer        GvL 565 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras dat dankt voor dauw; 
Alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood; 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor de liefde die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, 
alleluia, alleluia. 
 
Zingt voor het heil dat komen gaat; 
zingt voor de deur die open staat, 
zingt voor de God die zingen laat; 
alleluia, alleluia. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
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SLOTLIED: Lied van de wegzending        GvL 654 
Refrein: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

  En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk uw  
  broeders, versterk uw zusters.  
  Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. 

 
Gaat uit over alle landen 
tot zover als de wereld reikt, 
verkondigt het evangelie 
dat het alles wat leeft bereikt. 
 
En zegt: wie in Hem geloven 
zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. 
 
Verdrijft in zijn naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de wereld reikt. 
 


