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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. 
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GEBED OM VERGEVING           GvL 709 + 223 
Broeders en zusters, In deze veertigdagentijd roept God ons op 
om ons met Hem te verzoenen en te zorgen dat wij zijn genade niet 
tevergeefs ontvangen. Belijden wij daarom onze schuld. 
 
Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt en ons bijstaat in iedere nood, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie 
onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst, ontferm U over 
ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Uit het boek Genesis 2,7-9; 3, 1-7 
In het begin boetseerde God, de Heer, de mens uit stof, van de aarde 
genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de 
mens een levend wezen. Daarna legde God, de Heer, een tuin aan in 
Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de mens, die Hij 
geboetseerd had. God, de Heer, liet uit de grond allerlei bomen 
opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij 
was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de 
kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die God, de Heer, gemaakt 
had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tot de vrouw: ‘Heeft God 
werkelijk gezegd dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?’ 
De vrouw zei tot de slang: ‘Wij mogen wel eten van de vruchten van 
de bomen in de tuin. God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de 
boom, die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze 
zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.’  
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Maar de slang zei tot de vrouw: ‘Gij zult helemaal niet sterven. God 
weet dat uw ogen open zullen gaan als ge eet van die boom, en dat ge 
dan gelijk zult worden aan God door de kennis van goed en kwaad.’ 
Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom en dat hij een 
lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te 
krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan 
haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden 
ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten zij 
vijgenbladen aaneen en maakten daar lendenschorten van. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
TUSSENZANG: Hoort hoe God  GvL 619 (c. 1-2-3-12-13) 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God men mensen omgaat, 
hoe Hij Adam koning schiep 
die zou heersen over alles 
wat Hij in het leven riep. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij onze Schepper is, 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
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Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Rome 5, 12-19 of 12. 17-19 
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen 
en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen 
gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. 
Er was immers reeds zonde in de wereld vóór de wet er was. Maar de 
zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood 
als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen, 
die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de 
overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem, die komen 
moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de 
misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar 
God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: 
de ene mens, Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde. De 
rechtspraak, die volgde op de ene misstap, liep uit op een 
veroordeling, maar de gratie, die na zoveel overtredingen verleend 
werd, betekende volledige kwijtschelding. 
Door toedoen van één mens begon de dood te heersen, als gevolg van 
de val van die mens. Zoveel heerlijker zullen zij, die de overvloed der 
genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, 
dank zij de ene mens, Jezus Christus. Dit betekent: één fout leidde tot 
veroordeling van allen maar één goede daad leidde tot vrijspraak en 
leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één mens 
allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van Eén 
allen worden gerechtvaardigd. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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VERS VOOR HET EVANGELIE Mt. 4, 4b 
Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond 
van God voortkomt. 
 
EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Mattëus 4, 1-11 
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op 
Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze 
stenen hier in brood veranderen.’ Hij gaf ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord 
dat komt uit de mond van God.’ Vervolgens nam de duivel Hem mee 
naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een 
tempelpoort en sprak tot Hem: ‘Als Gij de Zoon van God zijt, werp U 
dan naar beneden, want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij 
omtrent U een bevel geven, dat zij U op handen nemen, opdat Ge uw 
voet niet zult stoten aan een steen.’ Jezus zei tot hem: ‘Er staat 
geschreven: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’ 
Tenslotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar 
hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij 
zei: ‘Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.’ 
Toen zei Jezus hem: ‘Weg, satan, er staat geschreven: De heer uw God 
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’ Nu liet de duivel Hem met 
rust en er kwamen engelen om Hem te dienen. 
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 door Christus onze Heer. Veertig dagen heeft Hij 
gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle 
listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd de macht 
van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een zuiver 
hart te vieren en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan. 



 

 

 

- 8 - 

Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: Heilig.  GvL 293 
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 733 
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen; Hij werd 
genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het 
onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel 
en de aarde. 
 
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, 
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan 
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
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terwijl Hij 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. 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
 
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed 
gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen 
het lied van dank van de verrezen Heer. 
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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 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. 
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De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS           GvL 333 
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: Het lied van het brood       GvL 457 
Het brood in de aarde gevonden, 
het brood door handen gemaakt, 
het brood van tranen en zorgen, 
dat brood dat naar mensen smaakt. 
 
Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere broo, 
het vreemde brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 
 
Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 
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Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 
 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Wie in de schaduw Gods        GvL 651 
Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om hem tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen hem op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen vrees of onheil doet hem beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van dagen zal God geven, 
rust aan een koele waterbeek. 



 

 

 

- 13 - 

 
Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
 
 


