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                      R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 
                      O.L.V. ten Hemelopneming Houten                      

       
  Zondag 16 januari 2022  

11.00 uur 

Tweede zondag door het jaar 
 
 
“Het wonder van Jeruzalem” 
 
 
Eucharistieviering m.m.v. 
Jongerenkoor YES 
 

Intrede  
 
Openingslied: As the deer 
 
As the deer pants for the water,  
so my soul longs after you. 
You alone are my heart’s desire, 
and I long to worship You. 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart’s desire, 
and I long to worship You. 
I want you more than gold or silver, 
only You can satisfy. 
You alone are the real Joy giver 
and the apple of my eye. 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart’s desire, 
and I long to worship You. 
You’re my Friend and You are my Brother, 
even though You are the King. 
I need You more than any other  
and that is why I sing. 
You alone are my strength, my shield. 
To You alone may my spirit yield. 
You alone are my heart’s desire, 
and I long to worship You. 
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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/ Heer ontferm U: 
                                                                                         Muziek: Th. Keijner 

Heer die de rechtvaardigen bemint en de verdrukten recht verschaft, 
ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 
 
Heer die rond trok en alle ziekten en kwalen genas, 
ontferm U over ons. 
Christus ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons. 
 
Heer die de wil van de Vader hebt vol bracht en zijn geboden hebt 
gegeven, ontferm U over ons. 
Heer ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 
 
Eer aan God: 
                                                                                 Muziek: Th. Keijner 
Gloria! God in de hoge. 
Eer aan God in de hoge (2x) 
 
Vrede op aard aan de mens die Hij lief heeft. 
Wij loven, prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en danken U voor uw grote heerlijkheid. 
 
Gloria! God in de hoge. 
Eer aan God in de hoge (2x) 
 
Heer onze God, onze hemelse koning 
God almachtige Vader; en zijn eniggeboren Zoon hoort bij ons, 
ja Jezus hoort bij ons! 
 
Gloria! God in de hoge. 
Eer aan God in de hoge (2x) 
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Hij neemt de zonden weg van de mensen, 
Hij neemt de zonden weg van ons. 
Hij zit aan de rechter hand van de Vader, ontferm U over ons! 
Gij alleen, Gij zijt de heilige, 
Gij alleen zijt de heer! 
Gij alleen, de allerhoogste, 
Jezus Christus in Heerlijkheid. Amen! 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
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. 
 
Tussenzang: Vrij                                                                                                
                                                                Tekst: Marcel Zagers  
                                                                     Muziek: Marijke van der Ouderaa 
  
Niet langer zijn wij slaven 

In een anoniem bestaan, 
Een leven lang begraven 
Zijn we nu op weg gegaan. 
Niet langer zijn wij slaven 
We leven vooruit 
Als de weg naar vrijheid zich sluit. 
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Wie zei ons te geloven 
In een toekomst, in een land? 
Hé God, Jij hoog daarboven 
Waar is nu je sterke hand? 
Wie zei ons te geloven 
Een ver ideaal 
Als de geschiedenis zich herhaalt? 
  
En dan nog blijven hopen 
Blijven hopen tot aan het eind 
Een nieuw weg zich opent 
En een nieuw begin verschijnt (2x). 
  
De zee gaat opzij: 
God, ik ben vrij! 
 
Evangelielezing: Johannes 2,1-12 
 
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 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 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 
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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. 

 
Acclamatie:  
                                               
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, 
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen. 
  
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: Verhoor ons     
  
Verhoor ons bidden hier in Uw huis: 
breng mensen en volkeren bij U thuis. 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor 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. 

 
Offerandelied:  Jesus Christ bread of life                         Taize 

 
Jesus Christ, Bread of Life, 
Those who come to you will not hunger. 
Jesus Christ, Risen Lord, 
Those who trust in you will not thirst.  
 
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:  
 
Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw Naam, die Gij gegeven 
hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het land, het licht van 
deze dag, en ook wijzelf God, zijn er dankzij U, die al van mensen houdt 
vóór zij geboren zijn. Wij noemen U van harte onze God en Vader, die 
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doet wat Gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij 
ons in den vreemde vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons 
allen. In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden 
wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd 
tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en 
al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U zegenen God en 
zeggen zonder einde: 
 

Heilig:                                                                  Tekst: W. Pendrecht 
                                                                                   Muziek: I. Community                                                              
                 

Heilig, heilig, heilig,  Heer in kracht en macht. 
Hemel, aarde, hemel en aarde zijn vol van uw glorie, 
Hosanna in den hoge! 
Gezegend, gezegend, is Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna 
in den Hoge! 
 
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, met de apostelen, martelaren en al Uw heiligen, 
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 (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.  
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.  
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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:                                                                    m. Henk Stoeten 
  
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.  

 
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. 
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Gezang bij de communie:  Jij raakt mij aan 
                                          melodie: P. Collins. Can you feel the love tonight 
                                             vertaling: Bernadette 

  
Ik moet mijn eigen weg gaan 
Samen of alleen 
ook al weet ik niet zo goed 
waar naartoe waarheen. 
Zoekend naar wat liefde 
warmte in mijn hart. 
En God die weet 
wie ik vinden zal, 
ergens op mijn pad. 
  
Je hebt voor mij een weg gebaand 
die ik alleen moet gaan. 
Je stuurde mijn gedachten 
in het duister van de nacht. 
  
Als ik mezelf eens kwijt ben 
niemand naar mij zoekt 
dan merk ik soms jouw aanwezigheid, 
voel dat je op me wacht. 
Jij draagt mij als ik moe ben, 
echt niet verder kan. 
Jouw liefde jaagt mijn angsten weg; 
een nieuwe dag breekt aan. 
  
Je wees me wat mijn krachten zijn 
en je liet me zien, 
dat de liefde toch altijd wegen vindt 
waar geen uitweg is. 
Dat de liefde toch altijd wegen vindt: 
Liefde overwint. 
  
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: Don’t build your house 
                                                               Tekst en muziek: Karen Lafferry 

 
Don’t build your house on a sandy land. 
Don’t build it to near the shore. 
It might look a kind of nice, but you’ll have to build it twice,  
oh, you’ll have to build your house once more. 
You’d better build your house on a rock. 
Make a good foundation on a solid spot 
and then the storms may come and go, 
but the peace of God you will show. 
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Collecte: 
 

    
 
   Voor goede doel                           Voor eigengeloofsgemeenschap 
 

Stichting PranaPlanet 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 

 
 

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

