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                              R.K. geloofsgemeenschap         ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming    

                           Houten               Zaterdag 15 januari 2022  
                                                                                     19.00 uur  

 
Viering van Woord en Gebed                   
m.m.v. leden van Koor Cantilene 
 
Thema: De wonderen zijn de wereld  
              nog niet uit 
 
Voorganger: Lilian Vernooij  

 
Mededelingen 
 
Openingslied: Vol van verwachting                           
                                                                                 muziek: E. Silcocks 
                        
Vol van verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord, dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 
  
Tijd vloeit ineen: verleden wordt heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
  
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
  
  
Opening en inleiding 
 
Welkomstgebaar/vredesgroet  
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Vredeswens: 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.                                                               
 
  
Gebed om ontferming: 
 
Er is een weg van de kleine goedheid  
van mens tot mens:  
bereidheid tot luisteren,   
attentie en aandacht.  
Een weg die wij niet altijd gaan  
en daardoor waren er  
door onze tekorten   
minder gelukkige mensen. 
 
 
Er is een weg van de dagelijkse taak, 
doen wat gedaan moet worden: 
eerlijkheid in tijd en taak; 
een weg die wij niet altijd gaan. 
Daardoor is er minder tot stand gekomen 
waarvoor toch op ons gerekend werd. 
 
Er is een weg naar de grote wereld, 
inzet voor maatschappij en kerk, 
voor de mens dichtbij en veraf. 
Een weg die wij niet altijd gaan 
en zo komt het 
dat anderen dubbele inzet moeten geven. 
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God die barmhartig is,  
ontferm U over ons, 
vergeef ons onze zonden  
en geleide ons naar het eeuwig leven. 
 
 
Lied: Een schoot van ontferming 
                                                            tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 
  

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien  
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren,  
in schaduw van dood.  
Hij zal onze voeten richten  
op de weg van de vrede. 
  
Gebed 
 
Inleiding op lezingen 
 
Eerste Lezing: Jesaja 62, 1-5 
 

Uit de Profeet Jesaja   
Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, terwille van Jeruzalem mij 
niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, 
haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw 
gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men 
zal u een nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. 
In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de 
hand van uw God een koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: 
"de Verlatene", uw land niet meer: "Woestenij"; maar gij zult heten: 
"Mijn Welbehagen", uw land:"Gehuwde"; Want in u heeft de Heer 
zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. 
Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u 
trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal uw 
God zich verheugen in u. 
  
            Woord van de Heer.-  Wij danken God.  
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Tussenzang: In the Lord I’ll be ever thankfull                                
                                                                            Tekst en muziek Taizé 
 
In the Lord I’ll be ever thankfull 
In the Lord I will rejoice! 
Look to God, do not be afraid. 
Lift up your voices, the Lord is near. 
Lift up your voices, the Lord is near. 
  
Meine hoffnung und meine Freude, 
Meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau’ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau’ich und fürcht mich nicht. 
  
Aan de Heer ben ik altijd dankbaar, 
in mijn God de vreugde zang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op u vertrouw ik en ken geen angst, 
op u vertrouw ik en ken geen angst.  
 
Evangelielezing: Johannes 2, 1-12 
 
Uit het heilig evangelie van onzen Heer Jezus Christus volgens  
Johannes   
In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder 
van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens 
op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder 
van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer'. Jezus zei tot haar; 
'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen'. Zijn 
moeder sprak tot de bedienden: 'Doe maar wat Hij u zeggen zal'. 
Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes 
stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. 
Jezus zei hun: 'Doet die kruiken vol water'. Zij vulden ze tot 
bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt 
dat aan de tafelmeester'. Dat deden ze. De tafelmeester proefde 
van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn 
vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 
hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de 
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bruidegom en zei hem: 'Iedereen zet eerst de goede wijn voor en 
wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt 
de goede wijn tot nu toe bewaard'. Zo maakte Jezus te Kana in 
Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. 
En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar 
Kafarnaüm, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; 
maar zij bleven daar slechts enkele dagen. 
  
            Woord van de Heer. - Wij danken God . 
 
Overweging 
 
Woorden van geloof: 
 
Wij geloven in een God die ons het leven heeft geschonken; 
die ons toegerust heeft met vele vaardigheden 
om dat leven, samen met elkaar, goed en waardevol te maken; 
die van ons vraagt dat we daarvan gebruik maken 
en plichten naar elkaar toe niet verzaken. 
 
Wij geloven in Jezus van Nazaret. 
Hij wees ons de weg naar waarachtige vrede, 
naar liefdevolle verbondenheid tussen alle mensen. 
Hij roept ook ons tot rechtvaardigheid en eerlijkheid, 
tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid. 
 
Wij geloven in wereldwijde solidariteit tussen alle mensen, 
tussen rijk en arm, blank en zwart, gelovig en ongelovig, 
dat zij om elkaar geven en samen hun stem verheffen 
tegen ongerechtigheid en schendingen van mensenrechten. 
 
Wij geloven in een gemeenschap van mensen, 
waarin oorlog en geweld zijn uitgebannen, 
waarin de één opkomt voor de ander, 
waarin alle noden gelenigd worden, 
en de liefde voor elkaar nieuw leven mogelijk maakt. 
Amen. 
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Binnendragen van het gebedenboek 
 
Wees gegroet Maria: Je Vous salue Marie 
                                                                              Tekst: Wees gegroet Maria, 
                                       Muziek: Br.Jean-Baptiste de la Sainte Famille, O.c.d. 

 
Je vous salue Marie comblée de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs. 
maintenant et a l’heure de notre mort. 
Amen, amen alleluia. 
 
Gebeden van de gemeenschap/Acclamatie: Uw barmhartigheid 
                                                                                                             uit Taizé  
Van uw barmhartigheid en uw trouw, 
zal ik altijd zingen Heer. 
 
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.    
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
         
Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: Stichting Prana Planet. Deze ondersteunt 
Tibetaanse vluchtelingen in Ladakh, India. 
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes deponeren 
of overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin deze Orde van Dienst. 
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Lied: Waar vriendschap is 
                                                            tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 

  
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Laat ons, verheugd en vol ontzag, 
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft. 
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
  
Op deze plaats bijeengekomen, 
laat ons nu één van geest zijn, 
onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
  
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, 
verheerlijkt in het licht, Uw Aangezicht 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
  
Slotgedachte/slotgebed 
 
Vragen om Gods zegen/Wegzending 
 
Slotlied: Wonen overal 
  
Wonen overal nergens thuis, 
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 
mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen veel geluk. 
  
Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 
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Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 
  
  

 
Collecte: 
 

Prana Planet 
 
Stichting Prana Planet is in 2000 opgericht vanuit een particulier 
initiatief. Alle activiteiten en projecten dragen zo direct mogelijk bij aan 
de kwaliteit van leven van de Ladakhi’s en Tibetaanse vluchtelingen 
in Ladakh, een provincie in de Indiase Himalaya. 
PranaPlanet zet zich in voor het behoud en verbetering van hun 
onderwijs, voor preventieve gezondheidszorg en voor het behoud van 
verschillende culturen en draagt bij aan de verbetering van de 
leefomstandigheden  en zelfredzaamheid van de Tibetanen in Ladakh. 
Zie voor meer informatie: https://www.pranaplanet.com/ 
Informatie voor donateurs: 
Stichting PranaPlanet 
Bankgegevens: NL59ABNA0586744932 te Eindhoven 

 
 

    
 
   Voor goede doel                           Voor eigen geloofsgemeenschap 

 
 
 
 

http://www.pranaplanet.com/over-ladakh/
https://www.pranaplanet.com/
http://www.pranaplanet.com/pranaplanet-algemeen/9-dutch-nl/16-home-p.html
http://www.pranaplanet.com/pranaplanet-algemeen/9-dutch-nl/16-home-p.html

