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         R.K. geloofsgemeenschap             ORDE VAN DIENST 
                          O.L.V. ten Hemelopneming                   Zondag 26 juni 2022 

     Houten                                         11.00 uur  
 

 

 
 

Dertiende zondag door het jaar  
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit Bonifatiusmis - M. Wittal 
 
Celebrant: A. ten Klooster, pastor 
Assistent: M. Hettinga, pastoraal werker                   
                    

Koorzang vooraf: Wees gegroet, o Sterre 
 
Wees gegroet, o sterre,  
wees gegroet, van verre.  
Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht.  
 
Refrein: Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  
   
Als de golven stijgen,  
hoger, hoger dreigen.  
Schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.                                    Refrein  

  
Wees gegroet o sterre, 
wees gegroet van verre. 
Op uw zacht en zalig licht 
houden wij het oog gericht.                                         Refrein 
 
   
 
Intrede 
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Openingslied: nr. 401 Aanbidt en dankt uw Vader 
 
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: nr. 703 
 
Heer ontferm U: “Bonifatiusmis”  
 
Eer aan God: “Bonifatiusmis” 

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: 1 Koningen 19, 16b. 19-21 
 
Uit het eerste boek der Koningen. 
In die dagen zei de Heer tot Elia: "Gij moet Elisa, de zoon van Safat 
zalven tot uw opvolger als profeet." Elia vertrok en trof Elisa, de 
zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels 
ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. 
Toen Elia langskwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe. Elisa liet de 
ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: "Laat mij eerst afscheid 
nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen." Hij 
antwoordde hem: "Ga maar terug; heb ik je soms tot iets verplicht?" 
Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee, kookte het 
vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te 
eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: Psalm 67, 1 
 
Tweede Lezing:  Galaten 5,1.13-18 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. 
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrij 
gemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer het slavenjuk 
opleggen. Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt 
echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient 
elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: “Bemin 
uw naaste als uzelf.” Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, 
vrees ik dat ge elkaar op de duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leeft 
naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. 
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en omgekeerd, het 
verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee 
liggen met elkaar overhoop, zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt 
willen doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet 
onder de wet. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluja: nr. 241 
 

Evangelielezing: Lucas 9, 51-62 
 

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. 
 

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, 
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond 
boden voor zich uit. Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans 
dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen 
ontvingen Hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden, 
vroegen ze: "Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen om 
hen te verdelgen?" Maar Hij keerde zich om en wees hen op 
strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. 
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Terwijl zij onderweg waren zei iemand tot Hem: "Ik zal U volgen, 
waar Gij ook heengaat." Jezus sprak tot hem: "De vossen hebben 
holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets 
waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten." Tot een ander sprak Hij: 
"Volg Mij." Deze vroeg: "Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn 
vader te begraven." Jezus zei tot hem: "Laat de doden hun doden 
begraven; maar gij, ga heen en verkondig het Rijk Gods." Weer een 
ander zei: "Ik zal U volgen, Heer, maar laat mij eerst afscheid 
nemen van mijn huisgenoten." Tot hem sprak Jezus: "Wie de hand 
aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is 
ongeschikt voor het Rijk Gods." 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 

Acclamatie: nr. 264  
 

Verkondiging 
 

Lied: Om liefde gaan wij een leven 
 

Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.  
 
Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen,  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.  
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Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerven de verste wegen  
om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou. 

 
Geloofsbelijdenis: nr. 722  
 
Voorbede / acclamatie: Eeuwige, erbarm U over ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte: 
  

Ronde mandjes: voor onze parochie. 
Vierkante mandjes: voor Cordaid   
Door te werken aan goed onderwijs, betere gezondheidszorg, 
meer werkgelegenheid en noodhulp tijdens de grootste rampen, 
geeft Cordaid mensen een eerlijke kans. Zo kunnen zij uiteindelijk 
niet alleen zichzelf, maar ook hun gemeenschap vooruithelpen. 
Uitgebreide tekst achter in deze Orde van Dienst. 
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Neem mij aan 
 
Neem mij aan zoals ik ben 
  
Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
  

https://www.cordaid.org/nl/thema/onderwijs/
https://www.cordaid.org/nl/thema/gezondheidszorg/
https://www.cordaid.org/nl/thema/werk-en-inkomen/
https://www.cordaid.org/nl/thema/noodhulp/
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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. 
 
Prefatie: nr. 730 

 
Heilig: “Bonifatiusmis” 
  
Vervolg Eucharistisch Gebed: nr. 730 

 

Mysterie van het geloof: nr. 722 
 

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 
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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. 
 
Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods: “Bonifatiusmis”  

 
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. 
 

Gezang bij de communie: Jezus, u bent het licht  
                                                                     Jésus le Christ – 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. 
 
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. 
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Slotlied: nr. 651 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte:  
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie Collectes; 
 

Cordaid 

Op de wereld om elkaar te helpen 

Of het nu gaat om een eenzame buurvrouw, een goede vriend die 
kampt met financiële problemen of een gezin in een Afrikaans 
vluchtelingenkamp: Cordaid gelooft in een wereld waarin mensen 
omkijken naar elkaar. Een wereld waarin we mensen vooruit helpen 
en zicht op een mooie toekomst bieden. 

Wat we doen 

Miljoenen mensen ter wereld leven in moeilijke omstandigheden 
door onrecht, geweld en rampen. Cordaid helpt. Samen met andere 
organisaties, overheden en de bevolking zelf, werken we aan een 
leefbare toekomst en een menswaardig bestaan voor iedereen.  
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Voor mensen in de meest moeilijke omstandigheden 

                                                                                           

Overal ter wereld waar Cordaid actief is, zoeken onze hulpverleners 
naar de groepen mensen die onze hulp het hardst nodig hebben. 
Dat kunnen ouderen, gehandicapten of zwangere vrouwen zijn, 
maar ook kinderen die lijden onder armoede of oorlog en dringend 
goed onderwijs nodig hebben. Ook zetten we ons extra in voor de 
rechten van vrouwen in conflictgebieden. 

Slimme en blijvende oplossingen 
 

Elkaar helpen is belangrijk. Maar zorgen dat die hulp ook een 
blijvend effect heeft, is minstens net zo belangrijk. Daarom zoekt 
Cordaid altijd naar vernieuwende manieren van hulp om de 
omstandigheden van mensen duurzaam te verbeteren. 

Cordaid komt voort uit de christelijke sociale traditie; waardigheid, 
rechtvaardigheid, compassie en de zorg voor onze planeet zijn 
leidend in ons werk. 

CORDAID, Grote Marktstraat 45, 2511 BH  DEN HAAG, 
Bankrekeningnummer: NL57 INGB 0000 000934  
 

 
 

 

 

 

 



 

 10 

Vieringen komende week en komend weekend 
 

Di. 28 juni 19.00 uur: Woord- en Communieviering in dagkapel 
 

Vr. 1 juli 10.00 uur: Eerste vrijdagviering 
 

Za. 2 juli  Geen viering 
 

Zo.  3 juli 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantilene 
 

    
 

 
 
Mededelingen 
 
Koffieochtend 
 

Iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur wordt een gezellige 
koffie-inloopochtend georganiseerd in de dagkapel. 
U bent van harte welkom! 
 

Bedevaart naar Kevelaer op de fiets 
 

Sinds 2012 wordt er door een enthousiaste groep op de fiets naar 
Kevelaer gegaan. 
Ook dit jaar gaan zij weer fietsen. Zij vertrekken op woensdag  
17 augustus en komen op zaterdag in de loop van de middag weer 
terug. 
U kunt zich aanmelden, zie de flyers achterin de kerk. 
Wilt u graag mee, meld u dan snel aan, er zijn een beperkt aantal  
plekken. 
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U kunt dit boekje meenemen 


