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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

           

                       Thema: Ik ben brood                     Zondag 1 augustus 2021  
11.00 uur 

 

 

Achttiende zondag door het jaar       
 
Eucharistieviering m.m.v.  
leden van het St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de  
Markusmis van Fl. van der Putt 
 
Voorganger: Pastor A. Verweij 
 

Intrede  
 

Openingslied: Wij zoeken U als wij samen komen  
   
Wij zoeken U als wij samen komen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt,  
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd.  
   

Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan  
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden  
waarheid en leven, de bron van bestaan.  
   

Wij breken brood en delen het samen  
hopen dat het wonder geschiedt,  
hopen dat wij op Hem gaan gelijken  
die ons dit teken als spijs achterliet.  
   

Wij vragen U om behoud en zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort,  
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  
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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:  
   

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: 
 
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;  



 

 3 

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. 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste Lezing:  Exodus 16, 2-4.12-15  
 
Uit het boek Exodus   
In die dagen, toen ze in de woestijn waren begon heel de 
gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. 
De Israëlieten zeiden tegen hen: "Waren we maar door de hand 
van de Heer gestorven in Egypte, waar we bij de vleespotten zaten 
en volop brood konden eten. Jullie hebben ons maar naar de 
woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten 
omkomen". Toen sprak de Heer tot Mozes: "Ik zal brood voor u 
laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op 
uitgaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan kan ik 
vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet. Ik heb het gemor 
van de Israëlieten gehoord. Dit moet ge hun zeggen: "Tegen de 
avond kunt ge vlees eten en morgenochtend zult ge volop brood 
hebben. Dan zult ge weten dat ik de Heer, uw God, ben". En het 
was avond toen kwartels kwamen aangevlogen die neervielen over 
heel het kamp. De volgende morgen hing er dauw rondom het 
kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een 
fijn korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten 
zagen het en vroegen: "Wat is dat?". Ze wisten werkelijk niet wat 
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het was. Mozes legde hun uit: "Dit is het brood dat de Heer u te 
eten geeft".  
   
            
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 67 
 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
alleluia, alleluia!  
   

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,  
loven zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.                                     Refrein            
   

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen,  
heeft uit de zonde ons opgericht.                                 Refrein        
   

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.                 Refrein   
   

Laat alle volken uw almacht vrezen,  
aller lof zij U gewijd,  
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,  
in aller eeuwen eeuwigheid.                                       Refrein     
  
Tweede Lezing: Efeziërs 4,17. 20-24  
 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Efeze   
Broeders en zusters,  
Ik bezweer u in de Heer: leef niet langer zoals de heidenen in hun 
waanwijsheid. Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen! Want 
gij hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de 
waarheid die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw vroegere 
levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, 
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moet afleggen en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen. 
Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen 
in ware gerechtigheid en heiligheid.   
   

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
Alleluja: 
 

Refrein: Halleluja, halleluja!  
   

Ik ben de Verrijzenis en het Leven:  
wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.                      Refrein    
 

Evangelielezing: Johannes 6, 24-35 
 

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, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn 
leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de 
richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan 
de overkant van het meer en zeiden: "Rabbi, wanneer bent U hier 
gekomen?" Jezus nam het woord en zeide: "Voorwaar, voorwaar ik 
zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat 
gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt 
niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten 
eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem 
immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt". Daarop 
zeiden zij tot Hem: "Welke werken moeten wij voor God 
verrichten?". Jezus gaf ten antwoord: "Dit werk dat God u vraagt: te 
geloven in Degene die Hij gezonden heeft". Zij zeiden tot Hem: 
"Wat voor teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij 
in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen 
hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: 
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten". Jezus hernam: " Voorwaar, 
voorwaar , Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de 
hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader 
gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft 
leven aan de wereld". Zij zeiden tot Hem: 'Heer, geef ons te alle 
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tijde dat brood". Jezus sprak tot hen: "Ik ben het brood des levens : 
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft 
zal nooit meer dorst krijgen".   
 

                          Woord van de Heer. – Wij danken God. 
Acclamatie:  
 
Uw woord is waarheid, Heer.  
Uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.  
Wie zal ons leiden. 
 
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:  
 
Heer onze Heer, ontferm U over ons. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Stichting Present Houten 
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Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes 
deponeren. 
 
Offerandelied: Jezus, u bent het licht      Jésus le Christ – Taizé 

                                                           
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  
Jezus U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
  
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:  IV 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, door Christus onze Heer.  
Door mens te worden heeft Hij de oude mensheid een nieuwe 
jeugd geschonken, en door het lijden te aanvaarden heeft Hij onze 
zonden uitgewist. De toegang tot het eeuwig leven heeft Hij vrij 
gemaakt door uit de doden te verrijzen; door naar U, zijn Vader, op 
te gaan heeft Hij de poort ontsloten die tot de hemel toegang geeft. 
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Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 
zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde:  
 
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: VI 

 

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met ons dat 
onze namen staan geschreven in Uw hand. Geen mens zult Gij 
vergeten dankzij Jezus Christus, Uw Zoon, die Gij hebt 
voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van 
mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die 
gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf 
te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe.  
   
Heilig deze gaven, met de dauw van Uw heilige Geest, dat zij voor 
ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.  
   
Want in de nacht dat Hij Zijn leven gaf, nam Hij brood in Zijn 
handen - Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan Zijn leerlingen 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is Mijn 
lichaam dat voor u gegeven wordt.  
   

Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan Zijn 
leerlingen met de woorden: 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.    
 
Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die 
de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam gegeven 
hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven 
Zal, - Uw rechterhand - en tot Hij komt verkondigen wij Hem door 
deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld.  
   
Wij bidden U: zend dan Uw Geest in ons, die over deze aarde gaat 
- en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid; maak 
leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat 
ons mensen zijn die woningen bouwen voor Uw stad van vrede; 
breek het geweld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van 
Hem, de Mensenzoon hier in ons midden.  
   
Bevestig Uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 
en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus onze paus, en met 
alle bisschoppen. Samen met heel Uw volk, met Maria, altijd 
maagd, de moeder van de Heer, en met Jozef, haar bruidegom, 
met de apostelen, martelaren en al Uw heiligen en de H. Paus 
Johannes de XXIII, vragen wij om Uw barmhartigheid voor 
levenden en doden, erkennen wij Uw grootheid en brengen wij U 
onze dank.  
   
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  
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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: 
 

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. 
 
Gezang bij de communie: Wees gegroet, Maria      m. A. Broersen 
                                                                                              
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 
 

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:  De aarde is vervuld 
 
De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.  
   
Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.  
   
Zij daalt als vruchtbaar zaad  
tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat  
wie toeven in het graf.  
   
Omdat zij niet vergeet  
wie godverlaten zijn:  
de wereld hemelsbreed  
zal goede aarde zijn.  
   
De sterren hemelhoog  
zijn door dit zaad bereid  
als dienaars tot de oogst  
der goedertierenheid.  
   
Het zaad der goedheid Gods,  
het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods,  
valt in de aarde neer.  
   
Al gij die God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.  
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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. 
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Collecte: 
 

De Stichting Present ziet zichzelf als een makelaar in vrijwilligerswerk. 

Ze biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats 

in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte 

gezondheid of een sociaal isolement. 

Zo organiseert men o.a. het koken voor mensen in een woongroep, koffie 

drinken met eenzame ouderen, maar ook helpen met verhuizen, opknappen 

van een tuin of woning. 

 

Het werk van Present groeit, steeds meer mensen zien om naar elkaar. 

Present organiseert een groeiend aantal projecten per jaar. 

Dit jaar kon dit in verband met de Coronamaatregelen helaas niet 

doorgaan,  

Men investeert tijd in voorlichting, samenwerking met de lokale zorg – en 

welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken en bedrijven. 

Dit gebeurt zoveel mogelijk door vrijwilligers, maar om de continuïteit en 

kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten 

nodig en dat kost geld. 

Een deel van de kosten wordt betaald door de gemeente en verschillende 

kerken, maar dat is nog niet voldoende. Daarom heeft deze stichting uw 

steun hard nodig. 

 

Meer informatie ? kijk op www.stichtingpresent.nl/houten 

Bankrekeningnummer : NL24 ABNA 0602329582 tnv Stichting Present 

Houten. 

 
 
 
 

http://www.stichtingpresent.nl/houten
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Dit boekje kunt u meenemen 


