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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 25 juli 2021  
11.00 uur 

Zeventiende zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering m.m.v. leden  
van het St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de Bonifatiusmis – M. Wittal 
 
Celebrant: Broeder Johannes-Pio van de broeders van St. Jan 

Intrede  
 
Openingslied:  Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.  
   
Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij,  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg, die U behaagt.  
   
Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht!  
 
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:  
   

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. 
 
Heer ontferm U: 
 
Heer, ontferm U. (3x) 
Christus ontferm U. (3x) 
Heer ontferm U. (3x) 
 
Eer aan God:  
 
Refrein: 
Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino!  
 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid! 
Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader.  
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus.                     Refrein 
 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
                                                                                    Refrein  
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Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.  
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
                                                                                 Refrein 

 

Gebed 
 

LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: 2 Koningen 4, 42-44 
 
Uit het tweede boek der Koningen 
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. In zijn tas bracht hij 
voor de man Gods als eerstelingen twintig gerstebroden en wat 
vers koren mee. Elisa zei: 'Geef dit te eten aan de mannen'. Zijn 
dienaar antwoordde: 'Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd 
man?'. Maar hij herhaalde: 'Geef het aan de mannen te eten. Want 
zo spreekt de Heer: Zij zullen eten en overhouden'. Nu zette hij het 
de mannen voor. Zij aten, en hielden nog over zoals de Heer 
gezegd had. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 15 
 
Refrein: Heer, wie mag toeven binnen uw tent? 
 
Die wandelt oprecht gerechtigheid doet, 
die de waarheid hartgrondig belijdt, 
die niet rondbrengt wat hem op de tong komt.     Refrein 
 
Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, 
hij laadt geen smaad op zijn naaste. 
De nietswaardige ziet hij met verachting, 
maar die de Heer vrezen, hen eert hij.                Refrein 
 
Zwoer hij tot schade, hij wijzigt het niet; 
hij leent zonder rente te vragen, 
neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat.     Refrein 
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Tweede lezing: Efeziërs 4, 1-6 
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Efeze.    
Broeders en zusters, 
Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven 
dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in 
alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar 
verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door 
de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook 
geroepen zijt tot een en dezelfde hoop, waarvoor Gods roeping 
borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God, en Vader 
van allen, die is boven allen, en met allen, en in allen.  
  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: 
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
   
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,  
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  Refrein 
 
Evangelielezing: Johannes 6, 1-15 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes. 
A: Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van 
Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij de 
tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op 
en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor 
Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en 
zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan 
Filippus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten 
eten? " - Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist 
Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: "Wil ieder ook 
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maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën 
brood nog te weinig". Een van de leerlingen, Andreas, de broer van 
Simon Petrus, merkte op: "Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n 
aantal?" Jezus echter zei: "Laat de mensen gaan zitten". Er was 
daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen 
bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na 
het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de 
mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. 
Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: "Haalt nu de 
overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan". Zij 
haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden 
met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten 
waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan, 
zeiden ze: "Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen". 
Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken 
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich 
weer in het gebergte terug, geheel alleen. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie:  
 
U komt de lof toe, U het gezang,  
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest  
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
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,  
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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.   
 
Voorbeden/ acclamatie: Heer onze Heer ontferm u over ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Stichting Ninos Unidos Peruanos. 
Deze stichting zet zich in voor verwaarloosde kinderen in Peru. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 

 
Offerandelied: Zingt van de Vader 
 
Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  
houdt Hem in ere!  
   
Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:  
houdt Hem in ere!    
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Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houdt Hem in ere!  
  
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 

 
allen staan tot en met de vredeswens 

 
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: 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: 
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Heilig:     
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten!  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge.                                         
 
Eucharistisch gebed: V 

 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil 
om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden 
en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij 
vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar 
U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT 
DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn 
leerlingen en zei: 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. 
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Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
   
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 
van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 
deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij 
vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
 
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk 
ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan 
onze bisschop Willem  en aan allen die Gij als herders in uw kerk 
hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door 
de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de 
maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen 
ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
 
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 (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.  
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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. 
 
Vredeswens: 
 

In verband met het Coronavirus zullen we elkaar niet de hand reiken  
bij de vredeswens. 
 
Priester: Heer Jezus Christus,  
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik 
u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk;  
vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één.  
Gij, die leeft in eeuwigheid,  
Allen:  Amen. 
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen:  En met uw geest. 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods:   
 

 

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. 
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Communie: 
 

- Er wordt op 2 plaatsen communie uitgereikt, voorin bij het altaar en  
  achterin  bij de deur. 
- Wacht tot de gastheer of gastvrouw aangeeft dat u aan de beurt bent. 
- U wordt verzocht om vóór het ter communie gaan eerst de handen te 
  desinfecteren bij de desinfectiepaal, waar u langs komt. 
  Houd 1,5 meter afstand. 
- Degenen die in de zijbeuken en zijtransepten zitten, worden op hun  
  plaats de handen gedesinfecteerd en zij krijgen ter plekke de communie  
  uitgereikt. 
- De hostie wordt met behulp van een pincet op de hand gelegd. 

 
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: Ave Maria                    J. Haagh 
 

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, benedicta tu  
in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Jesus.  
Sancta Maria,   
ora pro nobis, peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen. 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de 
vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, 
zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.  
 
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, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat nu allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Dankt, dankt nu allen God 
 

Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.  
   

Die eeuwig rijke God  
moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  
een helper die bevrijdt.  
   

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daarboven.  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer,  
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.  
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Collecte: 
 

Stichting Ninos Unidos Peruanos 
 

Jolanda van den Berg ging in 1995 op vakantie naar Peru en in Cusco, 

de oude Incastad in de Andes , werd zij getroffen door de 

schrijnende armoede waaronder vele kinderen moeten leven. Ze 

wonen in primitieve huizen, meestal zonder vader, of met een vader 

die drinkt en een moeder die onmogelijk voor haar kinderen kan 

zorgen. De jonge kinderen leven de hele dag op straat en proberen 

hun kostje bij elkaar te scharrelen. Ze gaan niet naar school en 

komen structureel in aanraking met  (huiselijk) geweld en worden op 

de meest elementaire fronten verwaarloosd. 

Intussen heeft Jolanda Nederland voorgoed verlaten en wijdt ze 

zich aan deze kinderen in Cusco. In eerste instantie heeft ze 12 

jongens letterlijk van de straat geplukt en onder haar hoede 

genomen. Ze kreeg van de kinderrechter de ouderlijke macht 

toegewezen tot hun 18de levensjaar. 

Met behulp van een zeer gulle gift kon Jolanda in 1998 een oud 

koloniaal gebouw kopen in het centrum van Cusco.      

Hiermee ging haar wens om een eigen inkomstenbron voor het Ninos 

project te realiseren nl het Ninos hotel, in vervulling. 

Samen met haar 12 jongens woont ze in een gedeelte van dit pand. 

Het hotel werd al snel een groot succes. Het wordt mede gerund 

door kinderen en  bovendien zijn er 5 kinderrestaurants geopend 

waar de kinderen koken voor de gasten die van over de hele wereld 

komen. Op deze manier hebben de kinderen een goed bestaan, 

worden ze in staat gesteld naar school te gaan en een opleiding te 

volgen, maar leren ze ook dat ze mede zelf verantwoordelijk zijn 

voor hun toekomst. 

Laten we dit mooie project van Jolanda steunen met onze gift in 

deze collecte. 

Meer weten ? website : www.stichtingninos .com 
IBAN nr : NL85RABO 0123 2663 19  
tnv Stichting Ninos Unidos Peruanos 

http://www.stichtingninos/
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- bij de uitgang staan 2 verschillende collectemanden: het ronde 

mandje is bestemd  voor onze eigen geloofsgemeenschap,  

het vierkante mandje is bestemd voor het goede doel; 

- houd uw bijdragen alvast klaar in uw hand, zodat het verlaten van de 

kerk vlot kan verlopen;  

-   wacht tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan lopen;  

-   houd 1,5 meter afstand;  

-       napraten buiten de kerk is prima, maar blijf niet te dicht bij de 

kerkdeur staan. In de tuin rondom de kerk is voldoende ruimte om 

elkaar te ontmoeten en houd ook dan voldoende afstand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 


