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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                                             Zondag 27 november 2022 

             

                                                                                             11.00 uur                                

Eerste zondag van de Advent                              
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit Bonifatiusmis – M. Wittal 
 
Celebrant: M. Los, pastor 

Intrede 
 
Gezang vooraf: Zum Sanctus              Franz Schubert                                                                                

 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr 
heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Er, der nie begonnen, Er, der immer war, 
ewig ist und waltet, sein wird immer dar. 
  
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr 
heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Allmacht, Wunder, Liebe, alles rings umher! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr ! 
  
Openingslied: nr. 514 Ons hart verheft zich 
 
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 
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Heer ontferm U:  “Bonifatiusmis” 
 

Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5 
  

Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem. 
Op het einde der dagen zal de berg waarop de tempel van de Heer 
staat, oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels. 
Alle volkeren zullen erheen stromen en talloze naties erheen 
trekken. Zij zullen zeggen: "Kom, laat ons optrekken naar de berg 
van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons zijn 
wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion 
komt de Wet, het Woord van de Heer uit Jeruzalem. Oordelen zal 
Hij de volkeren, rechtspreken over de talloze naties. Zij zullen hun 
zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen 
volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal 
nog leren oorlog voeren. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in 
het licht van de Heer". 
  

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 25 
 

Tweede Lezing:  Romeinen 13,11-14a 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome 
Broeders en zusters,  
Gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is 
aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof 
kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij 
ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met 
het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag, 
en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en 
losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus 
Christus en koestert geen zondige begeerten meer. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Alleluja: nr. 249 Ik ben de weg 
 
Evangelielezing: Matteüs 24, 37-44 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Matteüs. 
A: Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen 
van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals 
de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en 
drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop 
Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de 
zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst 
van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een 
wordt meegenomen, de ander achtergelaten: twee vrouwen zullen 
met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de 
andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op 
welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het 
huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij 
blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus 
bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet 
verwacht". 
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Acclamatie: nr. 266  U komt de lof toe 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 721 
 
Voorbede / acclamatie: Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Adventsactie Zonnepanelen en een 
bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
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: I van de Advent 
 

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. Die, toen Hij eertijds 
kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, 
en vlees geworden is, en voor ons allen open heeft gedaan die deur 
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naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en 
ons geven zal. Nú nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop 
en vastberaden; ooit zullen we er binnengaan en wonen, wanneer 
Hij komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, 
machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en 
aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
  
Heilig: “Bonifatiusmis” 
 

Eucharistisch gebed: nr. 731  V 

 
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. 
 
Vredesritus 
 

Breken van het brood 

 
Lam Gods: “Bonifatiusmis” 

 



 

 6 

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: Lead me, Lord                             
                                                          (Samuel Sebastian Wesley 1810-1876) 

Lead me, Lord, 
lead me in thy righteousness, 
make thy way plain before my face. 
For it is thou, Lord, thou, Lord, 
only, that makes me dwell in safety. 
  
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: Ga met God en Hij zal met je zijn       
                                                (tekst: J. Rankin, muziek: R. Vaughan Willliam,  
                                                 vertaling: G. Landman) 

  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 
Collecte:  
 

Eerste zondag van de Advent 

De adventsperiode – die dit jaar begint op zondag 27 november – 
bestaat uit vier zondagen voorafgaand aan Kerstmis. 
Het is een voorbereidingstijd, een tijd van verwachting en hoop op 
de geboorte van Jezus van Nazareth. 
Deze vier zondagen hebben traditioneel elk hun eigen karakter en 
inhoud en elke week wordt er een nieuwe kaars op de 
Adventskrans aangestoken. 
Deze kaarsen verwijzen naar de vier elementen van Advent: donker 
en licht, verbondenheid, vreugde en als laatste bloeien. Samen 
verwijzen ze naar een leven in liefde waarin mensen solidariteit 
beleven en een licht voor elkaar zijn. 

Adventsactie vraagt aandacht voor hoop, hoop op een betere 
wereld. Hoop is nooit vanzelfsprekend Daarom vertellen we in de 
komende weken verhalen van mensen die met hun toewijding en 
liefde een verschil maken. 
Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap 
uiting aan haar solidariteit. We willen mensen helpen, maar nog 
liever willen we dat ze met onze steun zichzelf leren helpen. 
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Onze Parochie, Paus Johannes XXIII te Houten heeft als 
Adventsproject 2022 gekozen voor: Zonnepanelen en een 
bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië. 
De komende Adventsweken zult u hier meer lezen over dit project. 

Meer weten over de Adventsactie ? Kijk op www.adventsactie.nl 

Bankrekeningnummer: NL89INGB0653100000 t.n.v.  
Adventsactie Den Haag 

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

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
 

Vieringen komende week en komend weekend 
 

Vr. 2 dec. 10.00 uur Woord- en Communieviering in dagkapel 
1e Vrijdagviering 
 

Za. 3 dec.  Geen viering 
 

Zo. 4 dec. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 

    
    
 

•    Voor de vrouwengroep in Irpin, Oekraïne worden 
slaapzakken, zaklantaarns met reservebatterijen ( ook kleine), 
kaarsen, warme sokken en reflectoren voor kinderkleding 
ingezameld. Achter in de kerk staat een mand waar  u de 
goederen kunt achterlaten. 

 

•    Zowel in de Dagkapel als achter in de kerk zijn kaarsen 
pakketten te koop. De opbrengst gaat naar het 
hulpcentrum van Sant Egidio in Kiev, Oekraïne.  


