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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                             Zondag 5 februari 2023 
                                                                                                                                 

             
                                                                                             11.00 uur                                

Vijfde zondag door het jaar                              
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de St. Jansmis –  
K. Schoonenbeek 
 
Celebrant: F. Hogenelst, pastoor 

Voor de viering word gezongen:  
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 ! 
  
Vertaling: 
Heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig is Hij slechts, ! 
Hij Die geen begin heeft, maar er altijd al was, 
Die eeuwig is en regeert, en er altoos zal zijn ! 
 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig, Hem zij eer! 
Almacht, wond’ren, liefde dalen om ons neer! 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!  
 
Intrede 
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Openingslied: nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 

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: “St. Jansmis" 
 
Eer aan God: “St. Jansmis" 

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing: Jesaja 58, 7-10 
 
Uit de profeet Jesaja  
Dit zegt de Heer: "Deel uw brood met de hongerigen, neem de 
dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en 
keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de 
dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal 
voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen. Wanneer 
gij dan tot de Heer bidt, zal Hij u verhoren, wanneer gij dan tot Hem 
roept, zal Hij antwoorden: Hier ben Ik! Wanneer gij uit uw midden 
de onderdrukking verwijdert en de dreigende vingers en de 
kwaadsprekerij, wanneer gij uw hart voor de hongerige opent en de 
mistroostige verzadigt, dan straalt uw licht in de duisternis, dan 
wordt uw nacht als de middag." Zo spreekt de almachtige Heer. 
  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm  15 



 

 3 

Tweede Lezing: Korintiërs 2,1-5 
 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, toen ik u het getuigenis van God kwam 
verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of 
geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te 
brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde 
ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u 
verkondigde, had niets te danken aan de overredingskracht van de 
'wijsheid', maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof 
moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van 
God. 
 

                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 247 Ik ben de goede Herder 
 
Evangelielezing: Matteüs 5, 13-16  
 
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: "Gij zijt het zout der aarde. 
Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan 
zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en 
door de mensen vertrapt te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een 
stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men 
steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te 
zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft 
voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog 
van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader 
verheerlijken die in de hemel is." 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie: nr. 264 Lof en heerlijkheid 
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Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 722  
 
Voorbede / acclamatie: Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Diya Dhara 
Stichting Diya Dhara helpt het armere deel van de bevolking van Sri 
Lanka in het voorzien van de basale levensbehoeften. 
De hulp is gericht op zelfredzaamheid. 
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. 
 
Offerandelied: nr. 513 Het lied van de Heer in ons midden 
 
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. 
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Prefatie: III 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. Uw grootheid is niet te doorgronden: in uw 
goddelijke kracht zijt Gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit 
onze eigen sterfelijkheid hebt Gij het geneesmiddel ten leven 
genomen en aan hen die verloren waren, hebt Gij langs de weg van 
hun ondergang behoud en redding gebracht door Christus onze 
Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol 
vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze 
stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook onze 
hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven: 
  
Heilig: “St. Jansmis”  
 

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. 
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Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 

Lam Gods: “St. Jansmis”  
 

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. 
 

Vertaling: 
Leid mij, Heer, leid m' in Uw gerechtigheid. 
Toon mij de weg die ik moet gaan 
Want slechts door U, Heer, 
slechts door U, Heer, hervind ik de weg 
naar de zekerheid. 
 

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. 567b Zolang er mensen zijn 
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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 Diya Dhara is een particulier initiatief en 
geeft ondersteuning in  
Sri Lanka sinds 2005. Wij richten ons op basale 
levensbehoeften van het armere deel van de 
bevolking. De hulp is gericht op zelfredzaamheid, 
zodat de hulp ook weer is af te bouwen. We 

investeren daarom veel in onderwijs en beroepsgerichte opleidingen. 
Daarnaast helpen we ook bij basale zaken die met wonen te maken hebben, 
zoals elektriciteit, water, toiletten en reparaties aan huizen. Ook 
ondersteunen we ongeveer veertig ouderen zonder pensioen. In de 
theeplantages krijgen meer dan 200 kleuters dagelijks melk en voeding. Ook 
geven we hulp bij het verkrijgen van een inkomen, bijvoorbeeld door het 
opzetten van een handeltje, een naaimachine of iets dergelijks. We hebben 
een heel goed netwerk van lokale contactpersonen, die de maandelijkse 
zaken regelen en waarmee we veel communiceren via moderne 
communicatiemiddelen. Zij vragen de nieuwe projecten aan. We gingen ieder 
jaar voor een langere periode naar Sri Lanka, maar door corona was dat 
onmogelijk. Maar op dit moment zijn we zelf weer in Sri Lanka om alles van 
de coronatijd te bekijken. 
 
Stichting Diya Dhara  
Boekweit-oord 6 3991 XM Houten  
06 42016403 info@diyadhara.nl  
www.diyadhara.nl 
 
Bankrekening: Bank: NL98ABNA 0605084408 t.n.v. Stichting Diya Dhara 
 
 
 
 
 

mailto:info@diyadhara.nl
http://www.diyadhara.nl/
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Vieringen komende week en komend weekend 
 

Ma.   6 febr. 15.00 uur Woord- en Communieviering in het Houtens Erf 
    
Za. 11 febr. 19.00 uur Meditatieve viering 

 
Zo. 12 febr.   9.30 uur Kidskerk 

  11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 

 
Mededeling: 
 

De in de Nieuwsbrief vermelde Eucharistieviering in de 
dagkapel van dinsdag 7 februari gaat niet door! 
 

Iedere woensdag is er een koffieochtend in de dagkapel van 

10.00 uur tot 12.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Meditatieve viering op zaterdag 11 februari 

Deze avond staan we stil bij het thema aarde, het vierde en laatste van de 

elementen vuur, water, lucht en aarde, zoals die vanouds zijn toegedicht aan 

Moeder Aarde. Het thema bepaalt ons bij de nederigheid van de aarde onder 

ons, en bij onze eigen nederige oorsprong, want wij zijn door God genomen 

en gevormd uit de aarde. 

Een pianiste/organiste, een fluitiste en een aantal zangers zullen de viering 

muzikaal omlijsten. De foto’s bij het altaar zijn van Ad Jekel. 

De viering vindt plaats op zaterdag 11 februari en begint om 19.00 uur, kerk 

open om 18.45 uur. Na afloop schenken we koffie en thee in de Dagkapel. 

De viering is een initiatief van de Oecumenische werkgroep ‘Meditatieve 

vieringen’. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
U kunt dit boekje mee naar huis nemen 


