
 
 

Milieuviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene 
 
 

 Zondag   2 oktober  2022    11.00 uur 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       R.K. geloofsgemeenschap Houten                                        Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: M. Los, pastor 
 
Dirigent: Pieter Koning 
 
Piano: Christel Sanders 



 3 

Intrede 
 
Openingslied: Welkom 
                                                         tekst: M. Poortstra, muziek: T. Löwenthal 

  
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers  en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
  
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
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. 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen.  
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Heer ontferm U:      uit Missa consolatrix conflictorum van Tom Löwenthal 

 
 

 

 
Eer aan God:  
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Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4 
 
Uit profeet Habakuk  
Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? 
Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar 
geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet  
Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van 
geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden 
onder tweedracht? 



 6 

De Heer gaf mij antwoord: "Schrijf het visioen op, zet het duidelijk 
op schrift, zodat men het vlot kan lezen.   
"Want dit visioen, -al wacht het de vastgestelde tijd nog af, - hunkert 
niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het 
ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en 
het komt niet te laat. "Bezwijken zal hij die in zijn hart niet deugt; de 
rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw". 
 

     Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Deze woorden 
                                                        tekst: H. Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal 
  
Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart 
berg ze in het binnenst van je ziel 
leer ze aan je kinderen. 
Herhaal ze, thuis en onderweg 
waar je ook bent. 
  
Als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 
  
Bind ze als een teken aan je hand 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
  
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters, 
dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. 
  
Hoor Israël. 

 
 
 
 



 7 

Tweede lezing: 2 Timoteüs 1, 6-8.13-14 
 
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs. 
Dierbare, vergeet niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade 
die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons 
niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest 
van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze 
Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. 
Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neem als richtsnoer 
de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen, en 
houd ze vast in het geloof en de liefde van Jezus Christus. Bewaar 
de u toevertrouwde schat met de hulp van de heilige Geest die in 
ons woont. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: Alleluia                                                                   Uit Taizé 
 

Evangelielezing: Lucas 17, 5-10 
 

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 zeiden de apostelen tot de Heer: “Geef ons meer geloof”. 
De Heer antwoordde: “Als ge een geloof had als een 
mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: 
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee, en hij zou u 
gehoorzamen. Wie van u zal tot de knecht die hij in dienst heeft als 
ploeger of veehoeder bij diens thuiskomst van het land zeggen: 
Kom meteen aan tafel en tast toe? Zal hij niet eerder zeggen: Maak 
mijn maaltijd klaar; omgord je en bedien mij terwijl ik eet en drink; 
daarna kun je zelf eten en drinken? Moet hij die knecht soms 
dankbaar zijn omdat hij heeft uitgevoerd wat hem is opgedragen? 
Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u 
opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij 
hebben alleen maar onze plicht gedaan”. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie: Woord dat ons voedt   
                                               tekst: S. de Vries, muziek: P. Valk                                                                 
 
Woord dat ons voedt, houd ons in leven, 
uitgesproken brood, ons van God gegeven.    

 
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. 
 
Voorbede / acclamatie: Gij hart, Gij bron van leven 
                                                                tekst: P. Verhoeven, melodie: Taizé 
  
Gij hart, Gij bron van leven, 
ontferm U over ons. 
Gij adem, ziel in mensen, 
ontferm U over ons. 
 
Alléén voor en na alle voorbeden.  
Tussen de voorbeden zegt de lector: Laat ons bidden in stilte. 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 

Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Wereldmissiedag van de kinderen 2022 – 
Kibera, Nairobi, Kenia. In het eerste weekend van oktober vieren 
we in de katholieke Kerk Wereldmissiedag van de kinderen. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 

 
Offerandelied: For the beauty of the earth  
                                 tekst: F.S. Pierpoint, 1835-1917, melodie J. Rutter 
  
For the beauty of the earth 
For the beauty of the skies 
For the love which from our birth 
Over and around us lies: 
Lord of all, to thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
  
For the beauty of each hour 
Of the day and of the night 
Hill and vale and tree and flower 
Sun and moon and stars of light, 
Lord of all, to thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
  
For the joy of human love  
Brother, sister, parent, child 
Friends on earth and friends above 
For all gentle thoughts and mild: 
Lord of all, to thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
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For each perfect gift of thine 
To our race so freely given 
Graces human and divine 
Flow'rs of earth and buds of heav'n: 
Lord of all, to thee we raise 
This our joyful hymn of praise. 
  
Vertaling 
Om de schoonheid van de aarde 
Om de schoonheid van de hemelboog 
Om de liefde die van kinds af aan 
Op ons neerdaalt van omhoog 
Daarom, Heer, zingen wij nu 
Een vreugdezang en prijzen U. 
  
Om de schoonheid van de uren 
Van de dag en van de nacht 
Berg en dal en boom en bloemen 
Zon en maan en sterrenpracht 
Daarom, Heer, zingen wij nu 
Een vreugdezang, en prijzen U. 
  
Om de vreugde van de liefde 
Van broer en zuster, ouders, kind 
Vrienden hier en reeds daarboven 
Om gedachten zacht en bemind 
Daarom, Heer, zingen wij nu 
Een vreugdezang en prijzen U. 
  
Om elk van Uw perfecte gaven 
Die U de mens zo rijk'lijk bood 
Menselijke en goddelijke genade 
Bloem op aarde, knop uit 's hemels schoot, 
Daarom, Heer, zingen wij nu 

Een vreugdezang, en prijzen U.  
 
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 
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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: 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:  St. Annes Mass                             J. MacMillan 

 
Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge. 
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed: VI  
 
Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in Uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dankzij Jezus Christus, Uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf 
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te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe. 
  
Heilig deze gaven, met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. 
  
Want in de nacht dat Hij Zijn leven gaf, nam Hij brood in Zijn 
handen - Hij zegende U, Hij brak het 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. 
  
Ook nam Hij de beker, zegende U weer, 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. 
  
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven 
Zal, - Uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door 
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. 
  
Wij bidden U: zend dan Uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 
- en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor Uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden. 
  
Bevestig Uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met 
alle bisschoppen.  



 13 

Samen met heel Uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van 
de Heer, met de apostelen, martelaren en al Uw heiligen, vragen wij 
om Uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij Uw 
grootheid en brengen wij U onze dank. 
  
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  
 

 

 
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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Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods: St. Annes Mass                                    J. MacMillan  

 
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. 
 
Lied tijdens de communie: Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
                                                       tekst: H. Oosterhuis, melodie: A. Oomen 

  
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
Zend uw licht en uw trouw. 
Doe mij gaan op uw weg. 
  
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
Zend uw licht en uw trouw. 
Doe mij gaan op uw weg. 
Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. 
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Jezus uw gerechte indachtig 
delen wij dit brood en deze beker 
sacrament van hoop 
dat niets onmogelijk is bij U 
en zingen om een nieuwe aarde. 
  
Doe mij gaan op uw weg. 
Zend uw licht en uw trouw. 
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
  
Doe mij gaan op uw weg. 
Zend uw licht en uw trouw. 
Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
  
Amen. Kome wat komt.  
 
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: Lied van de opstanding 
                                                 tekst: H. Oosterhuis, melodie : A. Oomen 
 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der 
schepping, staan vol water, maar dicht, 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
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het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, 
de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
  
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, 
als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
  
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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Collecte: 
 
 
 
    
 
 
Voor eigen parochie                                    Voor het goede doel 
 
Wereldmissiedag van de kinderen 
 
Wereldmissiedag van de kinderen 2022 – Kibera, Nairobi, Kenia In 
het eerste weekend van oktober vieren we in de katholieke Kerk 
Wereldmissiedag van de kinderen. Waar wij ook wonen op deze 
wereldbol, in Nederland, India, China, Afrika, alle mensen horen bij 
elkaar. God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois van te 
maken. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger lijden, 
kinderen die moeten werken en niet naar school kunnen om te 
leren, kinderen die geen thuis meer hebben en op straat moeten 
leven. 
 
Kibera: 
 
Wonen in een sloppenwijk Kibera betekent in de Afrikaanse taal 
Kiswahili ‘jungle’. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Heel veel 
hutten van golfplaten dicht tegen elkaar aan gezet. En daar 
tussendoor allemaal kleine weggetjes en steegjes. Kibera is een 
sloppenwijk in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Hier wonen de 
armste mensen van de stad. Zij zijn naar de hoofdstad gekomen 
om werk te vinden en geld te verdienen, zodat ze genoeg te eten 
hebben en de kinderen naar school kunnen gaan. Men denkt dat er 
wel tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen wonen in Kibera.  
Het is niet fijn om er te wonen en niet gezond. Er ligt een enorme 
afvalberg vlakbij. Er is geen riool, het afvalwater loopt gewoon 
tussen de hutten door. Drinkwater moeten de mensen zelf ophalen 
bij waterstations. Ook is het er niet veilig. Veel mensen willen er 
daarom ook weg. Maar dat gaat niet als je geen werk en geen geld 
hebt. 
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Toch is er een andere kant van Kibera. De mensen die er wonen 
zorgen voor elkaar. Ze hebben zelf weinig. Maar als een ander iets 
nodig heeft, dan geven ze het. In de kinderkrant (achter in de kerk) 
vertellen enkele mensen uit Kibera hoe het is om daar te wonen. 
 
Missio Wereldmissiedag van de kinderen 
NL14 INGB 0000 0110 20 Den Haag 
Kijk ook eens op de website www.missiokids.nl 
 
 
Vieringen komende week en komend weekend 
 
Di. 4 okt. 19.00 uur:  Eucharistieviering in de dagkapel 
 
Vr. 7 okt. 10.00 uur:  1e Vrijdagviering 

Woord- en Communieviering  
in de dagkapel 

   19.00 uur:  Rozenkransgebed in de dagkapel 
 
Za. 8 okt. 17.00 uur:  Gebedsviering  
                                        inz. Titus Brandsma studiedag 
   19.00 uur:  Eucharistieviering  

m.m.v. Jongerenkoor YES 
 
Zo. 9 okt. Géén viering in onze kerk, maar om 10.00 uur  

de PJ23-parochieviering in Wijk bij Duurstede 
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Mededelingen 
 
Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel. 
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 
 
De Migrantenwerkgroep verkoopt achter in de kerk of buiten  
(afhankelijk van het weer) 3- dagenkaarsen. De opbrengst is voor 
het hulpcentrum van de Sant Egidio gemeenschap  in Kiev/ 
Oekraïne. 
 
Mariaviering 15 oktober 
 
Voor de Mariaviering, op zaterdag 15 oktober a.s., 19.00 uur, 
hebben we gekozen voor het thema ‘Groeten’ of ‘Ave’, 
wat zoveel betekent als ‘Gegroet’. 
Tijdens de viering, die wordt verzorgd door het St. Caeciliakoor,  
wordt er gebeden en er zal ruimte zijn voor bezinning, 
We zingen samen en het koor zingt Marialiederen. 
Er zal gelegenheid zijn een kaarsje op te steken, 
erop vertrouwend dat ook in ons het licht gaat branden  
en dat wij het kunnen doorgeven aan anderen. 
Na afloop wordt er koffie en thee geschonken en is er gelegenheid om 
een rozenkrans en de Mariakaars ‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand’ te kopen. 
Iedereen is van harte welkom in deze gebedsviering. 

 
 
Bijeenkomst: Hoe worden we (na Corona) weer een 
gemeenschap? 
 

Door: Steven van den Heuvel 
Waar: dagkapel 

Wanneer: maandag 17 oktober 20.00 uur 
Aanmelden bij parochiesecretariaat: houten@pj23.nl 

Voor meer informatie: zie Open Venster 
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                              Dit boekje kunt u meenemen 
 
 
 


