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OPENINGSLIED: Zo spreekt de Heer        GvL 569 
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:  
wat durft dat volk Mij nog te vragen.  
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft  
wat durft dat volk Mij nog te vragen.  
Die in zak en as gezeten twistend mijn gebod vergeten,  
denkt gij, dat Ik om dat vasten geef?  
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen. 
 
Zo spreekt de God die alles weet en ziet:  
Ik durf uw vasten niet vertrouwen.  
Als gij de zwervers niet uw woning biedt  
durf Ik uw vasten niet vertrouwen.  
Schenk uw brood aan de geboeiden  
schenk uw troost aan de vermoeiden.  
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,  
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
En Jezus sprak: bemint uw vijand ook;  
Heer God, wij staan voor U verlegen.  
Vergeeft het kwaad, zo doet mijn Vader ook;  
Heer God, wij staan voor U verlegen.  
Want gij zijt ook zelf geschonden  
door een menigte van zonden,  
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook.  
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 
En Jezus zegt: mensen, verdraagt elkaar,  
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.  
Vergeet u zelf en dient elkander maar   
en Jezus’ woord zal ons bevrijden.  
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Aan elkander prijsgegeven  
vindt gij honderdvoudig leven.  
Jezus zegt: mensen, bemint elkaar.  
En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 
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 226  
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, 
bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie 
goed te kunnen vieren. 
Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.  
Amen. 
 
GLORIALIED: 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. 
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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. 
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 Leviticus 19, 1-2. 17-18 
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de gemeenschap van de 
Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees 
niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt ge 
u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een 
volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als 
uzelf. Ik ben de Heer." 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Barmhartige Heer     GvL 103 II 
Refrein: Barmhartige Heer, genadige God. 
 
Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
 

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden. 
 
Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
 
Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld; 
dan waait de wind en zij zijn verdwenen. 
 
Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan 
de chirstenen van Korinthe 3, 16-23 

Broeders en zusters, weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de 
Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde 
richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig, 
en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand 
onder u wijs meent te zijn onwijs namelijk volgens de normen van 
deze tijd die voorbijgaat dan moet hij dwaas worden om de ware 
wijsheid te leren. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. 
Er staat immers geschreven: "Hij vangt de wijzen in hun eigen 
sluwheid', en elders: "De Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij 
weet hoe waardeloos ze zijn." Laat daarom niemand zijn heil zoeken 
bij mensen.  
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Want alles is het uwe, of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, 
leven of dood, heden of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van 
Christus en Christus is van God. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
ALLELUIA: Johannes 10, 27  
Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken 
ze en zij volgen Mij. Alleluia. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens  
Mattheüs 5, 38-48 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt gehoord dat er gezegd 
is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden 
aan het onrecht, maar als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem 
dan ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw 
onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Als iemand u 
vordert één mijl met hem te gaan, ga er twee met hem. Geeft aan wie 
u vraagt, en wendt u niet af als iemand van u lenen wil. Gij hebt 
gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand 
haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u 
vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de 
hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het 
laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij 
bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de 
tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeders groet, wat voor 
buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest 
dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is." 
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. 
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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, 
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: 
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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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; 
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw 
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem 
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd 
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer.  
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Daarom met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en 
zeggen vol vreugde: Heilig         GvL 294 
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 732 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed – en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht 
en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen 
zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood 
te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat 
Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de 
naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. 
 
Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, 
Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de 
woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden: 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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw 
kruis en verrijzenis. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien – die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt 
hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, uw 
rechterhand , en tot Hij komt verkondigen wij Hem door deze 
levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en 
maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak leven 
en welzijn tot groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons 
mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek 
het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van hem, de 
Mensenzoon hier in ons midden. 
Bevestig Uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en 
geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, Johannes, 
onze bisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, 
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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LAM GODS           GvL 334 
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: Al heb ik hoge woorden       GvL 576 
Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal. 
Wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan. 
 
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap, 
een wereld zonder liefde is koud en zonder hart. 
 
De liefde is geduldig zachtmoedig zonder maat 
zij is op zoek naar vrede vernietigt alle haat. 
 
De liefde spreekt met woorden die eerlijk zijn en waar, 
zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
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. 
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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. 


