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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 8 augustus 2021  
11.00 uur 

Negentiende zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering m.m.v.  
leden van Koor Cantilene 
 
Voorganger: Pastor G. Peters  
 

 
Intrede  
 
Openingslied: Welkom   
                                                        tekst: M. Poortstra / muziek: T. Löwenthal 
 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,  
waar zoekers  en zieners, genood of gekomen,  
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.  
   
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,  
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen  
om uiting te geven aan waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
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. 
 
Heer ontferm U:                                                        
              slavisch, byzantijns  
   
Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons  
Heer ontferm U over ons. 
 
Eer aan God:                                                           Uit St. Annes Mass 
 
Eer aan God in den hoge,  
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
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;  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons;  
Gij, die wegneemt de zonder der wereld,  
aanvaard ons gebed;  
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons.  
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. Amen.  
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Gebed 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing:  1 Koningen 19, 4-8  
 
Uit het eerste boek der Koningen 
In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag in de woestijn bij 
een bremstruik. Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven 
en zei: "Het wordt mij te veel, Heer; laat mij sterven want ik ben niet 
beter dan mijn vaderen". Daarop ging hij onder de bremstruik liggen 
en sliep in. Maar opeens stiet een engel hem aan, en zei tot hem: 
"Sta op en eet". Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een 
koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. Hij at en 
dronk en legde zich weer te ruste. Maar opnieuw, voor de tweede 
maal stiet de engel van de Heer hem aan en zei: "Sta op en eet; 
anders gaat de reis uw krachten te boven". Toen stond hij op, at en 
dronk en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en 
nachten tot hij de berg van God de Horeb bereikte. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Proeft het en ziet      Naar psalm 34 

                                                                                                            Uit Taizé 

 

Proeft het en ziet, 
mild is de heer 
Looft hen die toch schuilen bij Hem. 
Mijdt het kwade, 
doet het goede. 
Zoekt de vrede en streeft dat dan na. 
 
Tweede Lezing: Efeziërs 4, 30-5, 2  
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs.    
Broeders en zusters,  
Wilt Gods heilige Geest niet bedroeven; gij zijt met zijn zegel 
gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, 
geschreeuw en gevloek, kortom alle boosaardigheid moet bij u 
verdwijnen. Weest goed voor elkaar en hartelijk.  
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Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Weest 
navolgers van God zoals het geliefde kinderen past. Leidt een leven 
van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind en 
zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, God 
tot een lieflijke geur.  
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja:                                                                             uit Taizé 
 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Slava tiebie Boze! Slava tiebie Boze! Slava tiebie Boze! 
 
Evangelielezing: Johannes 6, 41-51  
 

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 morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik 
ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: : Is dit 
niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder 
niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?". 
Maar Jezus sprak tot hen: "Mort toch niet onder elkaar. Niemand 
kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal 
hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de 
profeten: En allen zullen door God onderricht worden Al wie naar de 
leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. Niet dat iemand de 
Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is, heeft de Vader 
gezien. Voorwaar, voorwaar ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig 
leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna 
hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit 
brood daalt uit de hemel neer opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben 
het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van 
dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven 
is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld".   
 

   
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie:                                                                          uit Taizé 

 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
Slava tiebie Boze! Slava tiebie Boze! Slava tiebie Boze! 
 
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,  
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:  U die weet 
                                                                      Tekst M. de Jong; Muziek: R. Pes 

 
U die weet, U die hoort, woord van kracht, Almachtige.  
U die weet, U die hoort, woord van kracht, Almachtige  
verhoor ons bidden. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Diya Dhara.  
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Diya Dhara is een in Houten gevestigde stichting. De hulpverlening 
is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 

 
Offerandelied: Kleinst denkbare bron    
 
Kleinst denkbare bron, onder stenen bedolven, 
welt op, vliet, licht waterlint door de steppe, 
waterschicht om rotsen heen de woestijn in 
baant een stroomdal dwars door het onbewoonbare, 
stevent af op ongenaakbare hoogten, 
vaart door dode steden bruisend en muitend, 
drenkt de wortels van versteende platanen, 
plengt oases, vloeit door velden, door tuinen, 
waaiert regensluiers uit over rozen.  
  

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:  V 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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat;  
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw 
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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: 
 
Heilig: Heilig, heilig, heilig  
                                                             Tekst: W. Pendrecht; muziek: Iona Community  
   

Heilig, heilig, heilig, Heer in kracht en macht.  
Hemel, aarde, hemel en aarde zijn vol van uw glorie,  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend, gezegend, is Hij die komt in de naam van de Heer.  
Hosanna in den hoge. 
 
Eucharistisch gebed: IIIb 

   
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige, heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam.  
   
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
   
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak 
Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet 
hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven 
wordt.  
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede 
om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem 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.   
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof.  
   
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
   
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend 
en heilig.  
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, 
en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het 
nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige 
Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam 
en één geest.  
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met 
Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, 
haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met 
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden.  
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar Franciscus onze 
paus, en Willem onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. 
Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen 
voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus 
onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
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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  
 
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. 
 
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. 
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Lied: Vrede wens ik je toe   
 

                                                         tekst: Roel Bosch/  muziek: Trond Kverno  
 

Vrede wens ik je toe. 
Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
 
Breken van het brood 
 
Lam Gods:  
  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 2x 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 

 
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. 
 

-  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. 
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Gezang bij de communie: Geloof, hoop en liefde    
                                                                                        muziek: Jan Pasveer  
   

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,  
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen  
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt:  
in het verborgen wordt iemand geraakt,  
iemand groeit uit tot een stem,  
en iemand gaat spreken en brengt met een woord  
de taal van de leugen tot zwijgen.  
   
Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,  
licht in de ogen, vonken verwachting  
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:  
in het verborgen wordt iemand gewekt,  
iemand groeit uit tot een lach,  
en iemand gaat zingen en gaat met een lied  
de treurige dingen te lijf.                
   
Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde,  
passie, beweging, hart voor de mensen  
en voel dan wat soms met mensen gebeurt:  
in het verborgen wordt iemand bezield,  
iemand groeit uit tot een vuur,  
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon  
versteende gevoelens tot leven.  
  
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. 
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Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn  
                                                 Tekst: J. Rankin, Muziek: R. Vaughan Willliam,  
                                                                                       Vertaling: G. Landman 
 
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn, 
Koor       jou nabij op al je wegen 
              met zijn raad en troost en zegen. 
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn,  
Koor       bij gevaar, in bange tijden,  
              over jou zijn vleugels spreiden.  
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn.  
   
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn,  
Koor       in zijn liefde je bewaren 
               in de dood je leven sparen.  
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
   
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn,  
Koor       tot wij weer elkaar ontmoeten, 
               in zijn naam elkaar begroeten.  
Allen      Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
 
- 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. 
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Collecte: 
 

 

Diya Dhara is een in Houten gevestigde stichting.  
De hulpverlening is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote 
diversiteit. Kern daarbij is dat de hulp basaal is (bijvoorbeeld gericht 
op scholing, om kinderen een betere toekomst te geven, of om 
volwassenen te helpen bij het verkrijgen van inkomen) en dat het 
de zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook 
afgebouwd kan worden.  
Ook probeert Diya Dhara de woonomstandigheden van mensen te 
verbeteren.  
Maar er wordt ook hulp aan ouderen gegeven. Dit is hard nodig 
omdat er in Sri Lanka nauwelijks pensioenen zijn. En veel families 
zijn maar net of net niet in staat om voor het eigen gezin te zorgen. 
Diya Dhara ondersteunt nu een 30-tal ouderen die zelfstandig 
wonen met een maandelijkse bijdrage om in het levensonderhoud 
te voorzien en om geneesmiddelen te kopen. Soms zijn mensen al 
geholpen met een pak melkpoeder! 
De dagelijkse controle op de projecten vindt plaats door lokale 
contactpersonen. Jaarlijks bezoeken vertegenwoordigers van de 
stichting Sri Lanka. Vanwege corona is dat een tijd niet mogelijk 
maar er is wel dagelijks contact met Sri Lanka. Het is even 
afwachten wanneer de vertegenwoordigers weer kunnen gaan. Zij 
betalen reis en verblijf zelf. 
 

NL98ABNA 060.50.84.408  

t.n.v. Stichting Diya Dhara te Houten 
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Dit boekje kunt u meenemen 


