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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                        Zondag 14 augustus 2022 

             
                                                                                             11.00 uur                                

Twintigste zondag door het jaar                             
 
Eucharistieviering m.m.v. Cantores 
 
Vaste gezangen uit de Bonifatiusmis – M. Wittal 
 
Celebrant: O. Swijnenberg, pastor 

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: Jeremia 38, 4-6. 8-10 
 
Uit de Profeet Jeremia   
In die dagen zeiden de edelen tot de koning: "Laat die profeet 
Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de 
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soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil 
niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang". Koning Sidkia 
antwoordde: "Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op". 
Toen grepen zij Jeremia vast, en wierpen hem in de put van prins 
Malkia, in de nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze 
hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, zodat Jeremia erin 
wegzonk. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet 
Ebed-Melek het paleis, ging naar de koning en zei: "Heer koning, 
deze mannen hebben een misdaad begaan tegen de profeet 
Jeremia, door hem in de put te werpen". Daarop gaf de koning aan 
de Ethiopiër Ebed-Melek de opdracht: "Neem drie mannen met u 
mee, en haal de profeet Jeremia uit de put eer hij sterft". 
  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 119 
 
Tweede Lezing: Hebreeën 12,1-4 
  
Uit de brief aan de Hebreeën  
Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte 
getuigen van het geloof, en elke last en belemmering van de zonde 
van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen 
waarvoor we ons hebben ingeschreven. Ziet naar Jezus, de 
aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde 
die Hem toekwam heeft Hij een kruis op zich genomen en de 
schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. 
Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren 
had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te 
geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 246 
 
Evangelielezing: Lucas 12, 49-53 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
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Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Lucas 
A: Lof zij U, Christus. 
  
In die tijd sprak Jezus tot Zijn leerlingen: "Vuur ben Ik op aarde 
komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet 
een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik mij totdat het 
volbracht is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? 
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in 
één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee 
tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover 
de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover 
de moeder, de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de 
schoondochter tegenover de schoonmoeder". 
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Acclamatie: nr. 264 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 722 
 
Voorbede / acclamatie: Heer, ontferm U over ons. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: Stichting Present Houten 
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden.  
Zie verder uitgebreide tekst achterin deze orde van dienst. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
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Offerandelied: Neem mij aan 
 
Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
 
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 

 
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.   
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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. 
 
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. 
 
Lied bij de communie: nr. 502 Het lied van het brood ten leven 
 
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: nr. 412 Christus, Gij Heer van alle dingen 
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Collecte:  
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 

 
Stichting Present Houten 
 
De Stichting Present ziet zichzelf als een makelaar in vrijwilligerswerk. 
Ze biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen 
woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met 
armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 

Zo organiseert men o.a. het koken voor mensen in een woongroep,, 
koffie drinken met eenzame ouderen, maar ook helpen met verhuizen, 
opknappen van een tuin of woning. 

Het werk van Present groeit, steeds meer mensen zien om naar 
elkaar. Present organiseert een groeiend aantal projecten per jaar. Dit 
jaar kon dit in verband met de Coronamaatregelen helaas niet 
doorgaan, maar nu alles rond de Covid weer rustig wordt start men de 
diverse activiteiten voorzichtig weer op, 

Men investeert tijd in voorlichting, samenwerking met de lokale zorg – 
en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken en 
bedrijven. Dit gebeurt zoveel mogelijk door vrijwilligers, maar om de 
continuïteit en kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team 
van vaste krachten nodig en dat kost geld. 

Een deel van de kosten wordt betaald door de gemeente en 
verschillende kerken, maar dat is nog niet voldoende. Daarom heeft 
deze stichting uw steun hard nodig. 

Meer informatie ? kijk op www.stichtingpresent.nl/houten 

Bankrekeningnummer : NL24 ABNA 0602329582 tnv Stichting 
Present Houten. 
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Vieringen komende week en komend weekend 
 

Ma. 15 aug. 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
    
Zo. 21 aug. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene 
    
    

 
 
 
 
 
Mededeling: 
 
Koffieochtend 
 

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


