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OPENINGSLIED: Een smekeling     GvL 119 II 
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 
 
Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
Geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
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 212 
Laten wij roepen tot God onze Heer, 
dat Hij van kracht is en ons doet zingen 
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Hij is de God die ons zal redden. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen in zijn poorten, 
dat Hij zijn huis van genade opent; 
Hij doet gebroken mensen weer opstaan: 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Laten wij roepen voor zijn aanschijn, 
dat over ons zijn heil mag komen 
op deze dag die Hij heeft gemaakt. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
GLORIA: Eer aan God in den hoge        GvL 720 
Eer aan God in den hoge, 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. 
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 



 

 

 

- 3 - 

Want Gij alleen zijt de Heilige. 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 
 
OPENINGSGEBED 
 

EERSTE LEZING: Uit het boek Jezus Sirach 15,15-20 
Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden, en het is ook 
verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor 
u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor 
de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, 
wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer, zijn macht 
is geweldig en Hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen 
en iedere daad van de mens is Hem bekend. Hij heeft niemand 
bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te 
doen. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: God heeft het eerste woord       GvL 446 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wie ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
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God heeft het laatste woord. 
Wat hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinthe 2, 6-10 
Broeders en zusters, wij spreken onder de volmaakten over wijsheid, 
maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten die 
deze wereld beheersen, waarvan de ondergang trouwens op handen 
is. Wij verkondigen een goddelijke wijsheid, die verborgen was, het 
geheime plan, door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd 
voor onze verheerlijking. Geen van de machthebbers van deze wereld 
heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer 
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dit zijn de dingen waarvan de 
Schrift zegt: "Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, 
geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die 
Hem liefhebben." Maar aan ons heeft God het geopenbaard door de 
Geest, want de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste 
geheimen van God. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE: Joh. 8, 12 
Alleluia. Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie mij volgt zal 
het levenslicht bezitten. Alleluia. 
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Mattheüs 5, 17-37  
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Denkt niet dat Ik gekomen 
ben om Wet of Profeten op te heffen. "Ik ben niet gekomen om op 
te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar, Ik zeg 
u: Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of 
haaltje vergaat uit de Wet, voordat alles geschied is. Wie dus een 
van die voorschriften, zelfs het geringste, opheft en zo de mensen 
leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen, maar 
wie ze onderhoudt en leert zal groot geacht worden in het Rijk der 
hemelen. Ik zeg u: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden 
en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het 
Rijk der hemelen. Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is 
gezegd: Gij zult niet doden. "Wie doodt zal strafbaar zijn voor het 
gerecht. Maar Ik zeg u: Alwie vertoornd is op zijn broeder, zal 
strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt: raka, zal 
strafbaar zijn voor het Sanhedrin; en wie zegt: dwaas, zal strafbaar 
zijn met het vuur van de hel. Als gij uw gave komt brengen naar het 
altaar en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, 
laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder 
verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden. Haast u het 
eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge nog met hem 
onderweg zijt; anders zou uw tegenpartij u weleens aan de rechter 
kunnen overleveren, en de rechter u aan de gerechtsdienaar, en 
zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. Voorwaar, Ik zeg u: 
Ge zult daar niet uitkomen, voordat ge tot de laatste penning hebt 
betaald. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk 
plegen. Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw kijkt om haar te 
begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. 
Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen, ruk het uit en 
werp het van u weg; want het is beter voor u, dat één van uw 
lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel 
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wordt geworpen. En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te 
brengen, hak ze dan af en werp ze van u weg; want het is beter voor 
u, dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw 
lichaam in de hel terecht komt. Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw 
verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: 
Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar 
ertoe echtbreekster te worden; en wie een verstoten vrouw huwt, 
begaat echtbreuk. Eveneens hebt gij gehoord, dat tot onze 
voorouders gezegd is: Gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor 
de Heer uw eden houden. Maar Ik zeg u in het geheel niet te 
zweren; noch bij de hemel, want dat is de troon van God; noch bij de 
aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem, want dat is de 
stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren, 
want gij kunt niet een haar wit of zwart maken. Maar uw ja moet ja 
zijn en uw neen, neen; en wat daar nog bij komt is uit den boze.” 
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 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, 
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één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
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 
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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. 
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. Door mens te worden heeft 
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Hij de oude mensheid een nieuwe jeugd geschonken, en door het 
lijden te aanvaarden heeft Hij onze zonden uitgewist. De toegang tot 
het eeuwig leven heeft Hij vrij gemaakt door uit de doden te 
verrijzen; door naar U, zijn Vader, op te gaan heeft Hij de poort 
ontsloten die tot de hemel toegang geeft. Daarom, met alle engelen 
en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en 
zeggen U toe vol vreugde: 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 729 
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest.  
Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en 
rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere 
offergave hulde worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken.  
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Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en 
eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede uit 
in uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing van uw rechter-
hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: Zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en 
wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan 
zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw 
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apostelen en martelaren, met de heilige Bonifatius en met allen die 
in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.  
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met u worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij u hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters,  ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegeaan, genadig binnen in uw rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor 
altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 
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, 
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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. 
 
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: Alleen wie het gegeven is      GvL 404 
Alleen wie het gegeven is 
hij kan het woord verstaan. 
Er zijn er die onvruchtbaar zijn 
omwille van mijn naam. 
 
Wie oren heeft, hij luistere! 
Ik geef u goede raad: 
verkoop wat gij bezit en kom, 
volg mij met woord en daad. 
 
Alleen te zijn, geloven dat 
zo leven vruchtbaar is: 
een dwaasheid als de Heer ons niet 
tot levend voorbeeld is. 
 
Alwie zich zo verliezen durft 
zal delen in zijn dood 
en als een bron van vreugde zijn 
voor anderen in nood. 
 
Dankt God die alle leven schept, 
de Bron van vruchtbaarheid, 
die mensen door zijn Geest bezielt 
en op zijn wegen leidt. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
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SLOTLIED: Uit vuur en ijzer          GvL 531 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
om ijzer in vuur te zijn, 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 
 
Om water voor de zee te zijn 
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
gezocht, gekend, verloren. 
Om avond- en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een andre hand, 
om niet te zijn verloren. 
 
Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
 


