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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                           Zondag 26 februari 2023 

             
                                                                                             11.00 uur                                
                              

Eerste zondag in de veertigdagentijd 
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit St. Jansmis – K. Schoonenbeek 
 
Celebrant O. Swijnenberg, pastor 

 
Voor de viering wordt gezongen: Veni, Jesu amor mi  
                                                        Trad.: M. Cherubini, Arr.: John Phono 
  
Veni, Jesu amor mi. 
Veni, Jesu, veni, amor Jesu. 
Veni, Jesu, amor mi. 
Veni, o amor mi. 
Veni, Jesu, amor mi. 
Veni, Jesu, amor mi. 
Veni, Jesu, o amor mi. 
Veni, veni, o amor mi. 
Veni amor mi. 
Veni amor mi. 
 
Intrede 
 
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. 
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Begroeting 
 
Schuldbelijdenis: nr. 703 
 
Heer ontferm U: “St. Jansmis”  

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 
 
Uit het boek Genesis 
In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de 
aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo 
werd de mens een levend wezen. Daarna legde God de Heer een 
tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste Hij de 
mens die Hij geboetseerd had. God de Heer liet uit de grond allerlei 
bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te 
eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en 
de boom van de kennis van goed en kwaad. Van alle dieren, die 
God de Heer gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze 
zei tot de vrouw: 'Heeft God werkelijk gezegd dat ge van geen 
enkele boom in de tuin moogt eten?'. De vrouw zei tot de slang:   
Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin. God 
heeft alleen gezegd: Van de vruchten van de boom die midden in 
de tuin staat moogt ge niet eten: ge moogt ze zelfs niet aanraken; 
anders zult gij sterven'. Maar de slang zei tot de vrouw: 'Gij zult 
helemaal niet sterven. God weet dat uw ogen open zullen gaan als 
ge eet van die boom, en dat ge dan gelijk zult worden aan God door 
de kennis van goed en kwaad'. Toen zag de vrouw dat het goed 
eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en 
hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus 
een vrucht en zij at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij 
haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen 
open en zij ontdekten dat zij naakt waren. Daarom hechtten ze 
vijgenbladen aaneen en maakten daar lende schorten van. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: Psalm 18 
 
Tweede Lezing: Romeinen 5,12-19  
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome. 
Broeders en zusters, Door één mens is de zonde in de wereld 
gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle 
mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. 
Er was immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was.  
Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is.  
Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot 
Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam 
schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod.  
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade 
van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout 
van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke 
vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens 
Jezus Christus. Zijn gave is sterker dan die ene zonde.  
De rechtspraak die volgde op de ene misstap liep uit op een 
veroordeling, maar de gratie die na zoveel overtredingen verleend 
werd, betekende volledige kwijtschelding. Door toedoen van één 
mens begon de dood te heersen, als gevolg van de val van die 
mens. Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed der genade en 
de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dank zij de 
ene mens Jezus Christus. Dit betekent: één fout leidde tot 
veroordeling van allen, maar één goede daad leidde tot vrijspraak 
en leven voor allen. En zoals door de ongehoorzaamheid van één 
mens allen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid 
van Een allen worden gerechtvaardigd. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Alleluja: nr. 247 Ik ben de goede Herder 
 
Evangelielezing: Matteüs 4, 1-11.  
 
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 Matteüs. 
A: Lof zij U, Christus. 
  
In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig 
dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de 
verleider op Hem toe en sprak: 'Als Gij de Zoon van God zijt, beveel 
dan dat deze stenen hier in brood veranderen'. Hij gaf ten 
antwoord: 'Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God'. 
Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste 
Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 'Als 
Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat 
geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, 
dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten 
aan een steen'. Jezus zei tot hem: 'Er staat ook geschreven: Gij zult 
de Heer uw God niet op de proef stellen'. Ten slotte nam de duivel 
Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle 
koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: 'Dat 
alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt'. Toen 
zei Jezus hem: 'Weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God 
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen'. Nu liet de duivel Hem met 
rust en er kwamen engelen om Hem te dienen. 
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Acclamatie: nr. 264 U komt de lof toe 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 722 
 
Voorbede / acclamatie: nr. 400b  Wees aanwezig Heer 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 

 

Bereiding van de gaven 
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Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Vastenactie Mensen onderweg. Dit jaar 
staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen die op de 
vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos bestaan. 
We ondersteunen een project in Zuid-Soedan. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
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. 
 

Prefatie: van de 1e zondag van de 40-dagentijd 
 

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. Veertig dagen heeft Hij 
gevast en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd. Alle 
listen van de verleider heeft Hij weerstaan en ons geleerd de macht 
van het kwaad te overwinnen, om het paasmysterie met een zuiver 
hart te vieren en eenmaal naar het eeuwige paasfeest op te gaan. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn, en zingen U toe vol vreugde: 
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Heilig: “St. Jansmis”  
 

Eucharistisch gebed:  nr. 734 VIII 
 

Communieritus 
 

Gebed des Heren: nr. 322 Onze Vader  
 
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:                          Abba, Vader - D. Bilbrough 

 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn; U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
  
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij: d'Uwen anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts voor U alleen.   
 
Gebed na de communie 
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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. 415 Dankt, dankt nu allen God 
 

 

 

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

    

 
 

 

 
Voor eigen parochie                                             Voor goede doel 
 

Collecte:  
 

Mensen onderweg. De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit 
keer in het teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij 
ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen 
zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw 
bestaan op te bouwen. Het lijkt vaak alsof vluchtelingen vooral naar 
het rijke westen trekken, maar meestal komen ze terecht in 
buurlanden. Turkije, Pakistan en Oeganda vangen de meeste 
vluchtelingen op. Niet genoeg te eten. Door een gewelddadige 
burgeroorlog in Zuid-Soedan vluchtten al 2,2 miljoen mensen naar 
buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen raakten 
ontheemd in eigen land.  
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Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties 
behoort Zuid-Soedan tot de top vijf van landen met de meeste 
vluchtelingen. Zo’n zestig procent van de bevolking heeft niet 
genoeg te eten en werk vinden is bijna onmogelijk. Ondanks de 
moeilijke situatie helpen inwoners van rustigere gebieden hun 
ontheemde landgenoten waar ze kunnen. Zoals in het stadje Malek 
aan de Witte Nijl, waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om 
voedsel te verbouwen. “Samen overleven is makkelijker dan 
alleen,” aldus een vluchtelinge die in Malek een nieuw thuis vond. 
“Overleven is een gevecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de 
kinderen.” 

Wat doet Vastenactie? 

Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te 
maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld 
geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie in 
Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders 
met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan 
op te bouwen.  

We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij 
hun eigen voedsel kunnen verbouwen. 

Wat kunt u bijdragen? 

Hiermee kunt u bijvoorbeeld helpen:                                                      
Schoffel, schep en gieter € 12                                                                     
Zaad en gereedschap € 22                                                                        
Kruiwagen € 41                                                                                           
Ploeg € 85                                                                                         
Waterpomp op zonnepanelen € 1.250                                                         
Help Vastenactie mensen onderweg te ondersteunen.  

VASTENACTIE HOUTEN OLV Ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, 3991 
AD Houten     ING: NL75INGB0000582707 

 
Vieringen komende week en komend weekend 
 

Vr. 03-03 10.00 uur 1e Vrijdagviering 
Woord- en Communieviering in de dagkapel 
 

Zo. 05-03 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene 
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Hongerdoek 'De weg naar de Ander' 

 

De hongerdoek, vervaardigd door de Afrikaanse kunstenaar 
Amouzu Amouzu Glikpa en de Duitse kunstenares Resi Borgmeier, 
brengt de geschiedenis van God met de mensen in beeld. 
Naastenliefde is het sleutelwoord bij deze doek. Samenwerken, met 
elkaar iets maken of doen, kan niet zonder openheid, oprechtheid, 
respect, betrokkenheid en eerbied voor de ander. Dit is dezelfde 
betrokkenheid die God met de mensen toont vanaf het eerste 
moment van de schepping. 
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Mededelingen 
 
Spoorzoekersmaaltijd 
 

Het pastoraal team nodigt u uit voor een 
Spoorzoekersmaaltijd in deze 
Veertigdagentijd. 
Op zondag 12 maart a.s. bent u welkom in de 
dagkapel in Houten om deel te nemen aan 
een eenvoudige maaltijd en bezinnend 
gesprek. 
 

Samen gaan we op zoek naar sporen van God in ons leven met het thema: 
“spreken is zilver, luisteren is Go(u)d”. 
We ontmoeten elkaar van 17 tot 19 uur. Zin om mee te doen?  
Geef u wel even op via info@pj23.nl ! 
Meer informatie vindt u in Open Venster,  
en op onze website en Facebookpagina. 
 
 
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. 

 

mailto:info@pj23.nl
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                             Dit boekje kunt u meenemen 


