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Intrede 
 
Openingslied: God wil een tempel bouwen 
  
God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 
  
De bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht-, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
zo heeft zij willen wachten, 
de hoop in zich gevoed; 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 
  
Zijn warmte zal verlichten 
de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom, reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: 
een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 
worden er kind aan huis. 
  
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:  
 
A: 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. 
Pr:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen 
 
Kyrie:  “Missa brevis” 
 
Kyrie eléison. 
Christe eléison. 
Kýrie eléison. 
  
Gloria: “Missa brevis” 
 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater ornnipotens, 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram; 
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
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tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, 
cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Openbaring  11, 19a; 12, 1-6a. 10ab 
  
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen 
een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de 
maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf 
sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. 
Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, 
vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke 
kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de 
sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de Draak 
stond vóór de vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had, haar 
kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die alle volken 
zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings 
weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de 
woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde 
een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil en de macht 
en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn 
Gezalfde. 

 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Tussenzang: Psalm 27 
 
Refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: 
             Wie zou ik dan vrezen? 
 
De Heer is mijn licht en mijn heil: 
Wie zou ik dan vrezen? 
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: 
Voor wie zou ik beducht zijn?                  Refrein 
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Dat ene vroeg ik van de Heer, 
Dat is al mijn verlangen: 
Daar te zijn in het huis van de Heer, 
Alle dagen mijns levens.                         Refrein 
 
Heer, hoor mijn aanroep tot U, 
Geef mij genadig uw antwoord. 
Gij zegt en mijn hart spreekt het na: 
“zoekt mijn aanschijn”. 
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.        Refrein 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26 
 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als 
eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens 
de dood is gekomen komt door een mens ook de opstanding der 
doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus 
herleven. Als eerste en voornaamste Christus, Vervolgens, bij zijn 
komst zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer 
Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen na alle 
heerschappijen 
en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is 
vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die 
vernietigd wordt is de dood. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja:  
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
  

Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, 
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein 
 
Evangelielezing: Lucas., 1, 39-56 
 
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 dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een 
stad in Juda. 
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra 
Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar 
schoot. 
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit met luide 
stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de 
vrucht van uw schoot. 
Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar 
mij toekomt? 
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot 
vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is." 
En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht 
mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de 
kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk 
geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn 
wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van 
geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht 
van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij 
hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij 
met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar 
Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid 
voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd 
tot onze Vaderen." 
Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde 
zij naar huis terug.  
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Acclamatie: Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer 

 
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. 
 
Voorbede / acclamatie:  
 
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Stichting Present Houten 
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
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: van Maria ten Hemelopneming 
  

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. Want op deze dag is de 
Maagd, de Moeder van God ten hemel opgenomen. Zij is het begin, 
het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons 
levend en is een troost voor uw volk onderweg. Terecht hebt Gij 
haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op 
wonderbare wijze de moeder is geworden van uw Zoon, de Gever 
van alle leven. Daarom, met de koren van de engelen, loven en 
aanbidden wij U en zingen vol vreugde:  
 
Sanctus: “Missa brevis” 
 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra. gloria tua. 
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Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
  
Eucharistisch gebed: IV 

 
U belijden wij, heilige Vader: groot zijt Gij en alles hebt Gij met 
wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar uw 
beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, opdat hij 
in gehoorzaamheid aan zijn Schepper over alle schepselen zou 
bevelen. Door ongehoorzaamheid aan U heeft hij uw vriendschap 
verloren, maar Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood 
uitgeleverd; integendeel. Gij zijt hem met alle hulp tegemoet 
gesneld, zodat wie U zoeken wil, U reeds heeft gevonden. 
Menigmaal hebt Gij aan de mensen een verbond aangeboden en 
hen, bij monde van uw profeten, gesproken over hun heil in de 
verte. 
  
Heilige Vader, zozeer hebt Gij de wereld liefgehad dat Gij, toen de 
tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren Zoon als Verlosser 
hebt gezonden. Hij is mens geworden door de heilige Geest uit de 
maagd Maria, als mens heeft Hij onder ons gewandeld, in alles aan 
ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft Hij een 
boodschap gebracht van liefde en heil, aan gevangenen de 
vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw 
heilsbeschikking ten volle waar te maken heeft Hij zich aan de dood 
uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en 
opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer voor 
onszelf zouden leven maar voor Hem, die om onzentwil geslagen 
werd en tot uw rechterhand verheven, zond Hij van uwentwege, 
Vader, de heilige Geest om zijn werk in deze wereld te voltooien: 
onze heiligmaking ten einde toe. 
  
Daarom smeken wij U, Heer, dat uw heilige Geest deze offergaven 
wil bezielen, opdat zij het Lichaam en Bloed worden van onze Heer 
Jezus Christus, tot viering van het grote heilsmysterie dat Hij ons 
naliet als zijn verbond-met-ons voor altijd. 
  
Toen kwam het uur dat Hij door U, heilige Vader, zou worden 
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verheerlijkt. Hij had de zijnen in de wereld tot het uiterste toe 
liefgehad. Terwijl Hij de maaltijd voorzat nam Hij het brood, brak het 
en zegende U en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij ook de beker met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit 
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 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, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing: wij 
gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen, die eens 
waren gestorven, wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de 
dood, zijn hemelvaart bij U terug, in uw rijk zonder einde; wij zien 
vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij 
brengen U het offer van zijn Lichaam en Bloed, een gave die Gij 
gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. 
  
Heer, zie welwillend en genegen neer op dit heilig offer, dat Gij aan 
ons, uw Kerk, hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit 
brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige Geest tot één 
lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende 
offerande, tot uw lof en eer. 
  
Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie wij dit offer aan U 
opdragen: vooreerst voor uw dienaar, onze paus N., voor onze 
bisschop N., voor de bisschoppen van de gehele Kerk, voor de 
priesters en diakens, voor allen ook die U dit offer aanbieden, voor 
geheel het gelovige volk en voor hen die U met een oprecht hart 
zoeken. 
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Denk ook aan hen die in vrede met Christus, uw Zoon, zijn 
gestorven en aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid door 
U alleen was gekend. 
  
Barmhartige Vader, verleen aan ons, uw kinderen, dat wij de 
heerlijkheid zien die Gij ons beloofd hebt tezamen met de Maagd 
Maria, de Moeder van God, die Gij hebt verheerlijkt, met de heilige 
Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en heiligen in uw 
koninkrijk, waar wij met de gehele schepping, die Gij uit zonde en 
dood hebt opgericht, uw lof zingen door Christus onze Heer, in wie 
Gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd. 
  
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  (indien 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.  
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A.  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  

 
Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Agnus Dei: “Missa brevis” 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
  
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 tijdens de communie: Ave Maria               J. Haagh 

 

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, benedicta tu  
in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei 
ora pro nobis, peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen.  
 
Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
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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: Dankt, dankt nu allen God 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
  
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
  
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
_ 
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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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Viering komend weekend 
 

Zo. 21 aug. 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit boekje kunt u meenemen. 


