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                               R.K. geloofsgemeenschap          ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming    

                        Houten                           Zondag 19 februari 2022 

 
                                                        11.00 uur  

 
Zevende zondag door het jaar.  
  
Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum 
 
Vaste gezangen uit Missa VIII 

 
Celebrant: F. Hogenelst, pastoor 
 

Intrede  
 
Introitus:  
 
Domine, in tua misericordia speravi: exsultavit cor meum in salutari 
tuo: cantabo Domino, qui bona tribuit mihu. 
 
Heer, op uw goedheid blijf ik vertrouwen: mijn hart juicht van 
vreugde, want Gij zijn mijn redding; ik wil zingen voor de Heer die 
mij zijn weldaden bewees.                                           Psalm 13, 6 
 
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 
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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. 
 
Kyrie: nr. 802 
 
Gloria: nr. 808 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Leviticus 19, 1-2, 17-18 
 
 

Uit het boek Leviticus  
De Heer sprak tot Mozes: "Zeg tot heel de gemeenschap van de 
Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig. Wees 
niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt 
ge u niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak 
op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw 
naaste als uzelf. Ik ben de Heer." 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

    Woord van de Heer.              Wij danken God. 
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Graduale: nr. 103 III 
 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, 
wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
  
Eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een 
teken van liefde. 
  
Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde 
voor hen die geloven. 
  
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
  
Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtig- 
heid voor deze wereld. 
  
Gij, de vergeving van alle zonden, geef ons vandaag een 
teken van liefde. 
  
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw 
mensen zijn, Gij, onze God. 
  
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, 
wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
  
Tweede lezing: Korintiërs 3,16-23 
 

 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat 
de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te 
gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van 
God is heilig, en die tempel zijt gij. Laat niemand zichzelf iets wijs 
maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn - wijs namelijk 
volgens de normen van deze tijd die voorbijgaat - dan moet hij 
dwaas worden om de ware wijsheid te leren. De wijsheid van deze 
wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: "Hij 
vangt de wijzen in hun eigen sluwheid', en elders: "De Heer kent de 
gedachten van de wijzen. Hij weet hoe waardeloos ze zijn.” Laat 
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daarom niemand zijn heil zoeken bij mensen. Want alles is het uwe, 
of het nu Paulus is of Apollos of Kefas, wereld, leven of dood, 
heden of toekomst, alles is van u, maar gij zijt van Christus en 
Christus is van God. 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

     Woord van de Heer.              Wij danken God. 
 
Alleluia:  
 
Alleluia. Verba mea auribus percipe, Domine: intellige clamorem 
meum. 
 
Alleluja. Heer, luister naar wat ik U zeggen wil, sla acht op mijn 
smartelijk zuchten.                                                     Psalm 5, 2 
 
Evangelielezing: Matteüs 5, 38-48 
 

Pr. Dominus vobiscum. 
      De Heer zij met u. 
A.   Et cum spiritu tuo. 
      En met uw geest. 
Pr.  Lectio sancti Evangelii secundum Matteum.. 
       Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
       volgens Matteüs. 
A.   Gloria tibi, Domine. 
       Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij hebt gehoord dat er 
gezegd is: Oog om oog, tand om tand. Maar Ik zeg u geen 
weerstand te bieden aan het onrecht, maar als iemand u op de 
rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Als iemand u 
voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem 
dan ook het bovenkleed. Als iemand u vordert één mijl met hem te 
gaan, ga er twee met hem. Geeft aan wie u vraagt, en wendt u niet 
af als iemand van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij 
zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: Bemint 
uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt 
worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan 
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over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor 
recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En 
als gij alleen uw broeders groet, wat voor buitengewoons doet gij 
dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals 
uw Vader in de hemel volmaakt is." 
  
              V.  Verbum Domini          A.  Laus tibi, Christe. 
                   Woord van de Heer.         Lof zij U, Christus. 
 
Homilie 
 

Credo: nr. 812 
 
Voorbede /acclamatie:  
 
Pr: Dominum deprecemur.           A. Te rogamus audi nos. 
     Laten we de Heer smeken.         Wij vragen U verhoor ons. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 
Collecte:  
 
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Stichting Timon. Stichting Timon helpt 
kinderen en jongeren bij problemen met opvoeden en opgroeien. 
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. 
 
Offertorium: nr. 428 Deze wereld omgekeerd 
 
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. 
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Gebed over de gaven 
 

Het Eucharistisch gebed 
 

Pr: Dominus Vobiscum 
     De Heer zij met U. 
A:  Et cum spiritu tuo 
     En met uw geest. 
Pr: Sursum corda 
      Verheft uw hart. 
A:  Habemus ad Dominum 
     Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Gratias agamus Domino Deo nostro 
     Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Dignum et iustum est. 
     Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie:  
 

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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; 
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw 
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem 
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd 
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en 
zingen U toe vol vreugde: 
  

Sanctus: nr. 814 
 
Eucharistisch gebed: nr. 732 VI 
 

Communieritus 
 
Pater Noster: nr. 820 
   
Pr. 
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in 
unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula 
saeculorum. 
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A.  
Amen 
 
Vredesritus 
 
Breken van het brood 
 
Agnus Dei: nr. 822 
 
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. 
 
Communio: 
 
Narrabo omnia mirabilia tua: laetabor, et exsultabo in te: psallam 
nomini tuo, Altissime. 
 
Al uw wonderen zal ik verhalen. Verheugd en opgetogen over wat 
Gij doet, wil ik uw Naam bezingen, Allerhoogste.       Psalm 9, 2-3 
 
Gebed na de communie 
 
SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending 
 
Pr. Ite missa est. 
     Gaat u allen heen om uw missie te vervullen. 
A.  Deo gratias. 
     Wij danken God.  
 

Slotlied: nr. 842 Salve Regina 
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Diensten komende week en weekend: 
 
Wo. 22 febr. 19.00 uur Aswoensdag 

Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 

Za. 25 febr. 19.00 uur Plechtige Eerste Vespers m.m.v. koren 
 

Zo. 26 febr. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
    
    

 
 
 
Mededelingen: 
 
Koffiedrinken 

Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel.  
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 

 

Aswoensdag 

 

Woensdag 22 februari is het Aswoensdag. 

Om as te maken gebruiken wij oude palmtakjes. 

Na de viering van 19 februari kunt u de oude palmtakjes inleveren 

bij de koster. 
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Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

   Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
 

 
Timon helpt    
                                                                               
Wie we zijn 
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen 
benadering van de zorg. Iedereen met een hulpvraag kan een 
beroep op ons doen, ongeacht (culturele) achtergrond en 
levensovertuiging. Met ruim 700 bevlogen medewerkers werken we 
in een groot deel van Nederland. We zijn gedreven, denken in 
kansen en zetten graag een stapje extra. Bij Timon geloven we dat 
ieder mens uniek, gewild en waardevol is. 
 

Samen 
Ieder mens komt het beste tot zijn recht in relatie tot anderen.  
We stimuleren altijd dat jongeren en ouders het eigen netwerk 
betrekken. We leren jongeren weer leven in relatie tot anderen. Bij 
pleegzorg bespreken we hoe ouders blijvend hun ouderrol kunnen 
vervullen. Vrijwilligers zijn een omwonend netwerk van goede buren 
in al onze kleinschalige woonvormen 

 

Hoop 
We geloven dat verandering en 
herstel mogelijk is. We hebben oog 
voor elke stap vooruit en vieren 
successen. Met kinderen, jongeren 
en gezinnen investeren we in nieuwe 
kansen om zich zo stabiel mogelijk te 
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ontwikkelen. Onze hulp is tijdelijk: we werken toe naar duurzame 
zelfredzaamheid. 

 

Gedreven 
Er zijn voor de ander drijft ons, we geven niet zomaar op.  
We denken in kansen en zetten graag een stap extra. Dat kenmerkt 
onze medewerkers, pleegouders en vrijwilligers. Timon innoveert 
en groeit. We dragen bij aan de transformatie in de zorg, samen 
met gemeenten en (keten)partners. 
 
Stichting Timon:  
Laan van Vollenhove 3209, 3706 AR Zeist 
Telefoon: 030 694 0070 
Bankrekeningnummer: NL25 INGB 0002 5264 20 
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Dit boekje kunt u meenemen 


