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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 30 januari 2022  
11.00 uur 

Vierde zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering m.m.v.  
Leden van St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit  
Missa ad modum gregorianum van I. de Sutter 
 
Celebrant: Pastor A. ten Klooster 
Assistent: Diaken H. Schoot 

Intrede  
 
Openingslied: Het lied van de Dag des Heren     
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
  
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
  
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan 
eren uw heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 
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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. 
 
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.  
Christus ontferm U.  
Heer ontferm U.  
 
Eer aan God:  
 
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;  
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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 zonder 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.  
 

Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Jeremia 1, 4-5. 17-19 
 
Uit de Profeet Jeremia 
In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: "Voordat Ik u in 
de moederschoot vormde, kende Ik u; voordat ge geboren werd, 
heb Ik u mij voorbehouden, tot profeet voor de volken heb Ik u 
bestemd. Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk alles 
wat Ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken; anders jaag Ik u 
voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een 
versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het 
hele land, voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de 
burgers van het land. Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u 
vermogen. Want Ik ben bij u om u te redden." 
            
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: Psalm 18 
 
Refrein: 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. 
 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.               Refrein 
  
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. 
Mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.            Refrein 
  
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad.                              Refrein 
  
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots; 
verheerlijkt zij God, mijn verlosser                           Refrein 
 

Tweede lezing: Korintiërs 12,31-13,13  
 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, 
(Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een 
weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van 
engelen en mensen: als ik de liefde niet heb 
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de 
gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al 
heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet 
heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam 
prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat het mij niets.) 
De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, 
zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone 
schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en 
rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar 
vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft 
zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave 
der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis 
zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk 
ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt heeft het 
onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was sprak ik als een kind, 
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voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik een man 
geworden ben heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een 
spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans 
ken ik slechts ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals God 
mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; 
maar de liefde is de grootste.  
 

    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  
 

Evangelielezing: Lucas 4, 21-30 
 

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 begon Jezus in de synagoge te spreken: "Het 
Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling 
gegaan". Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, 
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: "Is 
dat dan niet de zoon van Jozef?" Hij zei hun: "Natuurlijk zult ge Mij 
dit spreekwoord voorhouden: Geneesheer, genees uzelf: doe al 
wat, naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw 
vaderstad". Maar Hij gaf er dit antwoord op: "Voorwaar, Ik zeg u: 
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar 
wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, toen de hemel drie jaar en 
zes maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over 
het  hele land, waren er veel weduwen in Israël; toch werd Elia tot 
niemand van haar gezonden dan tot een weduwe te Sarepta, in het 
gebied van Sidon. En in de tijd van profeet Elisa waren er vele 
melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve 
de Syriër Naäman." Toen ze dit hoorden werden allen die in de 
synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen Hem de 
stad uit en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg 
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waarop hun stad gebouwd was, om Hem daar in de afgrond te 
storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.   
 

   
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie:  
 
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, 
eer, macht en sterkte aan onze God, 
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging 

 
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 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Stil. Stil biedt al meer dan 20 jaar hulp aan 
mensen zonder verblijfsvergunning. Vaak zijn dit mensen met een 
asiel achtergrond maar ook slachtoffers van mensenhandel. Dit zijn 
de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst.  
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren of overmaken via de App.  
Zie de QR code bij de collectetekst. 

 
Offerandelied:  Jezus, U bent het licht in ons leven    Taizé 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
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: II van de zondagen door het jaar 

 

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 on-
bestendig 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:     
 
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. V 

 

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 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 
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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. 
  
Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 
van zijn 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, onze 
paus en aan onze bisschop Willem 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 niet hen, die door de dood van ons 
zijn heengegaan.  
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, 
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die 
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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 
 

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,  
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Allen:  Amen. 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u  
Allen:  En met uw geest. 
 

Breken van het brood 
 

Lam Gods:   
 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. (2x)  
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. 
 

• Er wordt op 1 plaats communie uitgereikt, voorin bij het altaar. 

• Wacht tot de gastheer/gastvrouw een signaal geeft dat men kan 
gaan lopen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 
 

Gezang bij de communie: Wees gegroet, Maria    A. Broersen 
 

Wees gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot, 
Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 
  

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. 
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A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God.  
 
Slotlied:  De aarde is vervuld      
 

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
  

Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
  

Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
  

Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
  

De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
  

Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
  

Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
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•    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; 

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

•   houd afstand.  
 

Collecte 
 

 
STIL biedt al meer dan twintig jaar hulp aan mensen zonder 
verblijfsvergunning. De missie van STIL is het waarborgen van de 
keuzevrijheid en rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. 
Het bieden van individuele begeleiding ziet STIL als  primaire taak. 
Daarnaast streeft zij ernaar om misstanden die  ze in de 
hulpverlening tegenkomt, kenbaar te maken zodat  
maatschappelijke, politieke en juridische bewustwording en 
verandering gestimuleerd kan worden. 
STIL is er voor de groep wiens rechten in Nederland het meest 
worden geschonden; mensen zonder verblijfsvergunning. Zij maakt 
hierbij geen onderscheid in achtergrond of motieven voor het 
verblijf. Veel mensen die bij STIL aankloppen hebben een 
asielachtergrond, maar het kan ook gaan om slachtoffers van 
mensenhandel of huiselijk geweld of mensen die hier tientallen 
jaren geleden als arbeidsmigrant naartoe kwamen. 
STIL Utrecht, Bankrekeningnummer: IBAN: NL44INGB0007407021 
 
 

    
 

   Voor goede doel                                            Voor eigen geloofsgemeenschap 
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Mededeling 
 

Telefonisch reserveren voor de zondagvieringen in Houten 

We willen u welkom heten in een viering op zondag. 
Voor ieders veiligheid met betrekking tot corona is het zeer gewenst 
dat onder andere het maximum aantal personen en de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd wordt. 
Reserveren voor kerkbezoek is daarom noodzakelijk. 

U kunt alleen reserveren in een direct gesprek op donderdag 
van 13.00 tot 16.00 uur via het telefoonnummer 06 82 67 92 91 
voor de eerstvolgende zondagviering in Houten 

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.  
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”. 

Namens de Locatieraad en Team Reserveringen 

 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 


