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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 12 december 2021  
11.00 uur 

Derde zondag van de  Advent 
 
Eucharistieviering m.m.v.  
enkele leden van het Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de Markusmis - Fl. van der Putt 
 
Celebrant: Pastor A. ten Klooster 

Intrede  
 
Openingslied:  O Heiland, open wijd de poort  
   
O Heiland, open wijd de poort  
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,  
die aller mensen redder zijt,  
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.  
   
Besproei ons hart, zo dor en droog,  
met dauw en regen van omhoog.  
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,  
Gij zijt de Leeuw uit Juda's stam.  
   
O Morgenstond, zo lang verbeid,  
o Zon van algerechtigheid,  
de dag breekt aan, de nacht is om:  
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.  
  
Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
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Begroeting 
 
Schuldbelijdenis:  
   

Ik belijd voor de almachtige God,  
en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb  
in woord en gedachte,  
in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld,  
door mijn grote schuld.  
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen,  
en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 
Heer ontferm U: 
 
Heer, ontferm U. (3x) 
Christus ontferm U. (3x) 
Heer ontferm U. (3x) 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing:  profeet Sefanja 3, 14-18a 
 
Uit de profeet Sefanja 
Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, 
Jeruzalem, met heel uw hart! Het vonnis dat op u drukte, werd door 
de Heer vernietigd. Hij heeft uw vijand verjaagd. De heer, de 
Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te 
vrezen! Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, 
Sion, en laat uw handen niet verslappen. De Heer, uw God, is bij u 
als een reddende held. Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn 
liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van vreugde 

  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: Psalm 103-II 
 
Refrein : Barmhartige Heer, genadige God.  
   
Ja wat de hemel is voor de aarde,  
dat is zijn liefde voor hen die geloven.                                   Refrein  
   
Zover als het oosten van het westen vandaan is,  
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.                           Refrein  
   
Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten 
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.                       Refrein                                                                              
   
Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld.  
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.                              Refrein  
   
Maar duren zal de liefde van God  
voor allen die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen.                              Refrein  
   
Tweede Lezing: Filippenzen 4,4-7 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi  

Broeders en zusters,  
Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw 
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in 
gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van 
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten 
behoeden in Christus Jezus.  
                   
    Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja:  
 
Refrein: Halleluja, halleluja!  
   
Ik ben de Verrijzenis en het Leven:  
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.                           Refrein  
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Evangelielezing: Lucas 3, 10-18 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Lucas. 
A: Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: 'Wat moeten wij 
doen?'. Johannes gaf hun ten antwoord: 'Wie dubbele kleding heeft, 
laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij 
hetzelfde doen'. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden 
en ze vroegen hem: 'Meester, wat moeten wij doen?'. Hij zei hun: 
'Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld'. Ook soldaten 
ondervroegen hem: "En wij, wat moeten wij doen?'. Hij antwoordde: 
"Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn 
met uw soldij'. Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich 
aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou 
zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: 'Ik doop u met water, 
maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de 
riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige 
Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer 
grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar 
het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur'. Zo en met nog vele 
andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde 
Boodschap 
   
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie:  
 
U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Verkondiging 
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Geloofsbelijdenis: 
 

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.   
 
Voorbeden/ acclamatie: Heer, onze Heer, ontferm u over ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: Advents actie 2021. 
Zorg aan zwangere vrouwen in de Gazastrook. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 
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Offerandelied: O kom, o kom, Immanuël  
   
O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israël,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!  
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom  
en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël!   
Hij is nabij, Immanuël!  
   
O kom, die onze Heerser zijt,  
in wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!  
  
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  
      van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 

 
Het Eucharistisch gebed 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie: I van de Advent  

 
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. Die, toen Hij eertijds 
kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, 
en vlees geworden is, en voor ons allen open heeft gedaan die deur 
naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en 
ons geven zal. Nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop 
en vastberaden; ooit zullen we er binnengaan en wonen, wanneer 
Hij komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 
aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
   
Heilig:     
 
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.                                         
 
Eucharistisch gebed: nr. III-b 

   

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. Toen brak 



 

 8 

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 om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.  
   
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
   
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; 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; met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, 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 
Willem, 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 
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van hier zijn heengegaan, 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 
 

Gebed des Heren: Onze Vader (gebeden) 
 

A. 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.  
   
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 

A. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. 
 

Vredeswens: 
 

In verband met het Coronavirus zullen we elkaar niet de hand reiken  
bij de vredeswens. 
 

Priester: 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,  
Allen:  Amen. 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u  
Allen:  En met uw geest. 
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Breken van het brood 
 
Lam Gods:  
  
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: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
-  De H. Communie wordt uitgereikt op 2 plaatsen, vóór bij het altaar en 

   achterin bij de deur. 

-  In het middenschip wordt u verzocht te wachten tot de   

   gastvrouw/gastheer aangeeft dat u aan de beurt bent. 

-  Houd afstand. 

-  In de zijtransepten en in de zijbeuken blijft u op uw plaats zitten.  

   U krijgt ter plaatse de communie uitgereikt.  

-  De hostie wordt alleen op de hand gelegd. 

 
Gezang bij de communie: Rorate Caeli  
   
Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum.  
Ne irascáris, Dómine, ne ultra memineris iniquitátis:  
ecce civitas Sancti facta est desérta, Sion desérta facta est,  
Ierúsalem desoláta est, dómus sanctificatioónis tuae et glóriae 
tuae,  
ubi laudavérunt te patres nostri.  
Rorate  
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Peccávimus et facti sumus tamquam immúndus nos,  
et cecídimus quasi fólium univérsi;  
et iniquitátes nostrae quasi ventus lérunt nos;  
abscondísti fáciem tuam a nobis,  
et allisisti nos in mánu iniquitátis nostrae.  
Rorate  
   
Vide, Dómine, afflictiónem pópulitui et mitte quem missúrus es:  
emitte Agnum dominatórem terrae,  
de petra desérti ad montem filiae Sion,  
utáufrrat ipse iugum captivitátis nostrae.  
Rorate  
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Nu daagt het in het oosten 
  
Nu daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal;  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.  
De duisternis gaat wijken  
van d'eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.  
   
 



 

 12 

Zij, zie gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten  
begroeten 't morgenrood.  
   
De zonne, voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht!  
 
Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.  
  
Collecte: 
 

- bij de uitgang staan 2 verschillende collectemanden: het ronde 

mandje is bestemd  voor onze eigen geloofsgemeenschap,  

het vierkante mandje is bestemd voor het goede doel; 

- houd uw bijdragen alvast klaar in uw hand, zodat het verlaten van de 

kerk vlot kan verlopen;  

-   wacht tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan lopen;  

-   houd afstand.  
 

De Gazastrook is een smalle strook land ingeklemd tussen de 
Middellandse Zee en Israël. 
De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van 
problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge 
werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en 
staan. 
Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors 
afneemt, onder andere door Covid 19 restricties. 
Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar.  
Bijna 20 procent van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer 
dan 30 procent lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende 
voeding nodig.  
Covid 19 verergert de situatie nu de gezondheidszorg zich met 
name richt op het bestrijden van het virus en dit gaat ten koste van 
de zorg aan zwangeren en jonge kinderen. 
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De lokale organisatie Caritas Jerusalem voert met hulp van 
Adventsactie een project uit wat hulp biedt aan zwangeren en jonge 
kinderen. 
Wij vragen uw steun hiervoor. 
U kunt meer lezen over dit project op:  www.adventsactie.nl 
Bankrekeningnummer: NL89 INGB 0653100000  
t.n.v. Adventsactie Den Haag. 
 

 

 
 
Mededeling 
 

Telefonisch reserveren voor de vieringen met Kerst en 
Nieuwjaar 2021-2022 in Houten. 
 
We willen u welkom heten in een viering van Kerst en/of Nieuwjaar. 
Voor ieders veiligheid met betrekking tot corona is het zeer gewenst 
dat onder andere de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. 
Reserveren voor kerkbezoek tijdens deze periode is daarom 
noodzakelijk. 
U kunt alleen reserveren in een direct gesprek op 
donderdag 16 en vrijdag 17 december 2021 van 13.00 tot 16.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur via het telefoonnummer 06-82679291 
voor de volgende vieringen in Houten: 

Zaterdag 25 december 2021 11.00 uur 1e Kerstdag 

Zondag 26 december 2021 11.00 uur 2e Kerstdag 

Zaterdag 1 januari 2022 11.00 uur Nieuwjaarsdag 

Zondag 2 januari 2022 11.00 uur Feest van Driekoningen 

Wilt u er rekening mee houden dat u soms een keus zult moeten 
maken tussen vieringen. We willen iedereen, indien mogelijk, in de 
gelegenheid stellen om minstens één viering bij te wonen. 

In de kerk hanteren we de dan geldende 
coronaveiligheidsmaatregelen, checken wij bij uw aankomst uw 
reservering en wordt u op volgorde van binnenkomst naar een 
plaats begeleid. 
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In deze onzekere tijd kan het coronabeleid veranderen en kunnen 
daardoor wijzigingen optreden in de geplande vieringen. Op de 
website van de locatie Houten treft u altijd de actuele stand van 
zaken aan. Via www.houten.pj23.nl komt u op de startpagina en 
daar klikt u bij het 2e item “maatregelen tijdens de 
coronapandemie” op “Lees verder”. 

We wensen u fijne feestdagen, 

Namens de Locatieraad en Team Reserveringen 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 


