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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 6 februari 2022 
11.00 uur 

Vijfde zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering m.m.v.  
leden van het St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de Marcusmis  
van Fl. van der Putt 
 
Celebrant: Pastoor F. Hogenelst 

 
Voor de viering wordt gezongen: Tebje pajom         D. Bortnjanskij 

Uit de liturgie van Johannes Chrysostomus (omstreeks 400 n. Chr.) 

 
Tebje pajom, tebja blagoslovim, tebja blagodarim. 
Gospodi. 
I molimsia bosjenasj. 
 
Vertaling: 
Heer, wij loven U en wij bezingen uw Naam. 
Wij danken en aanbidden U, 
Heer, onze God. 
 
Intrede  
 

Openingslied: Morgenlied 
  
De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
  
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
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Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven 
oorsprong en toekomst. 
  
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
  
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
 
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. 
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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;  
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: Jesaja 6, 1-2a. 3-8 
 
Uit de Profeet Jesaja   
In het sterfjaar van koning Uzziahu zag ik de Heer, gezeten op een 
hoge en verheven troon: zijn sleep bedekte heel de vloer van de 
tempel. Hij was omgeven met serafs; elk had zes vleugels, en ze 
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riepen elkaar toe: "Heilig, heilig, heilig, de Heer der hemelse 
machten! Heel de aarde is vol van zijn glorie!" Het luide roepen 
deed de drempels schudden in hun voegen en het heiligdom stond 
vol rook. Toen riep ik: "Wee mij, ik ben verloren! Want ik ben een 
mens met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met 
onreine lippen, en toch hebben mijn ogen de Koning, de Heer der 
hemelse machten, gezien!". Maar één van de serafs vloog naar mij 
toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar 
genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en sprak: "Nu dit 
uw lippen aangeraakt heeft zijn uw zonden verdwenen, uw 
misstappen vergeven". Daarop hoorde ik de Heer spreken: "Wie 
moet ik zenden? Wie zal voor ons gaan?". En ik antwoordde: "Hier 
ben ik, zend mij!".   
    

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 119 III 
 
Refrein: 
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad . 
 
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden, 
het staat in de hemel vast.                      Refrein 
 
Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, 
als de aarde die Gij hebt gegrond.         Refrein 
 
Tweede lezing:Korintiërs 15, 3-8.11 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters, 
In de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als 
overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor 
onze zonden, volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat 
Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, 
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf. 
Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders 
tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen 
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zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna 
aan alle apostelen. En het laatst van allen is Hij ook verschenen 
aan mij, de misgeboorte. Maar of zij het nu zijn of ik, dát 
verkondigen wij en dát hebt gij geloofd. 
    

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: Lucas 5, 1-11 
 

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

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van 
Gennesaret, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord 
Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het 
meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij 
stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje 
van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn 
onderricht aan het volk. 
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: "Vaar nu 
naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst". Simon 
antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder 
iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze 
deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze 
dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere 
boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zij 
de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon 
Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg want ik ben een 
zondig mens". Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en 
van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan 
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hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot 
Simon: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen". Ze 
brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te 
volgen. 
     
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie:  
 
Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.  
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 
 
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 God, wij bidden U verhoor ons 
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EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes: voor de geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor Kiran Namaste. Deze organisatie hanteert 
de stelling: Geef geen vis om te eten maar een hengel om vis te 
vangen…..  
Zie verder 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 bij de collectetekst. 

 
Offerandelied:  Gott ist nur Liebe 
 
Gott ist nur Liebe, 
Wagt, für die Liebe alles zu geben. 
Gott ist nur Liebe, 
Gebt euch ohne Furcht. 
  
Vertaling: Louter liefde is God. 
Durf het aan voor de liefde alles te geven. 
Geef je zonder angst. 
  
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. 
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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: 
  
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. 
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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. 
  
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 
Willem, onze bisschop 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, 
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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.  
   
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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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 1 plaats communie uitgereikt, voorin bij het altaar. 

• Wacht tot de gastheer/gastvrouw een signaal geeft dat men kan 
gaan lopen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 
 
Gezang bij de communie: Heilig ist der Herr     F. Schubert 

 

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr 
heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Er, der nie begonnen, Er, der immer war, 
ewig ist und waltet, sein wird immer dar. 
  
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr 
heilig, heilig, heilig, heilig ist nur Er. 
Allmacht, Wunder, Liebe, alles rings umher! 
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr ! 
  
Vertaling: 
Heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig is Hij slechts, ! 
Hij Die geen begin heeft, maar er altijd al was, 
Die eeuwig is en regeert, en er altoos zal zijn ! 
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Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig, Hem zij eer! 
Almacht, wond’ren, liefde dalen om ons neer! 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer! 
 
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. 
 
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. 
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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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Bij de uitgang staan 2 collectemanden. Ronde mandje is bestemd 
voor de parochie, vierkante mandje is voor het goede doel. 

• Wacht tot de gastheer/gastvrouw een signaal geeft dat men 
kan gaan lopen. 

• Houd 1,5 meter afstand. 
 
Collecte: 
 

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/dit boekje. 
 
 

Stichting Kiran Namaste: Opvang van moeders en kinderen in 
Nepal 
 

De initiatiefnemers van de stichting  Kiran 
Namaste zijn het echtpaar Schilder – 
Verboom uit Houten. Meerdere jaren 
reisden zij met hun twee zoons door Nepal 
en Tibet. 
Ze genoten hiervan maar werden ook 
geconfronteerd met de ontzettende 
armoede in deze gebieden. 

Zo ontstond het plan om iets te gaan doen voor deze mensen en is 
in de zomer van 2004 de Stichting Kiran Namaste van start gegaan. 
Deze stichting is opgericht om in Kathmandu vrouwen te bevrijden 
uit hun uitzichtloze situatie en ze te leren om zelfstandig in hun 
onderhoud te voorzien. 
Kiran Namaste heeft een eigen opleidingscentrum en atelier, waar 
de vrouwen leren om producten te vervaardigen en te verkopen. De 
vrouwen mogen met hun kinderen 3 jaar in het opleidingshuis 
verblijven en gaan daarna zelfstandig wonen. 
Na drie jaar zijn de moeders in staat zelfstandig met hun kinderen 
te wonen en dat het werkelijk zo is, is inmiddels bewezen.  
Voor hun kinderen wordt gezorgd. De “zwervende” kinderen gaan 
naar school en worden na schooltijd opgevangen. 
 
Kiran Namaste: een project zonder strijkstok voor Nepalese 
moeders en hun kinderen. 



 

 15 

 
De collecte voor dit project wordt van harte aanbevolen. 
Wilt u meer weten ? Kijk dan op www.kiran-namaste.nl 
Bankrekeningnr: NL 73 ABNA 0468149570 t.n.v. Stichting Kiran 
Namaste te Houten 
 

     
 

   Voor goede doel                                            Voor eigen geloofsgemeenschap 

 

Mededelingen: 

* Bedevaart naar Lourdes 

 

Van 25 april tot en met 1 mei 2022 willen we proberen om weer op 
bedevaart te gaan naar Lourdes. 
De plaats waar Maria aan Bernadette is verschenen, maar waar 
ook velen kracht hebben gevonden. Iedereen kan mee, jong en 
oud, mensen die meer zorg nodig hebben. 
Vanuit het Pastorale team zal Pastoor Hogenelst de bedevaart 
begeleiden. 
11 februari is er om 19,00 een Mariaviering in de kerk in Houten, 
Loerikseweg 12 
Na deze viering is er een presentatie en uitleg over de bedevaart.  
U ben van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. 
 
* Telefonisch reserveren voor de zondagvieringen in Houten. 

We willen u welkom heten in een viering op zondag. 

Voor ieders veiligheid met betrekking tot corona is het zeer gewenst 
dat onder andere het maximum aantal personen en de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd wordt. 

Reserveren voor kerkbezoek is daarom noodzakelijk. 

http://www.kiran-namaste.nl/
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U kunt alleen reserveren in een direct gesprek op donderdag 
van  
13.00 tot 16.00 uur via het telefoonnummer 06 82 67 92 91 voor 
de eerstvolgende zondagviering in Houten 

In de kerk hanteren we de dan geldende 
coronaveiligheidsmaatregelen, checken wij bij uw aankomst uw 
reservering en wordt u op volgorde van binnenkomst naar een 
plaats begeleid. 

In deze onzekere tijd kan het coronabeleid veranderen en kunnen 
daardoor wijzigingen optreden in de geplande vieringen. Op de 
website van de locatie Houten treft u altijd de actuele stand van 
zaken aan. Via www.houten.pj23.nl komt u op de startpagina en 
daar klikt u bij het 2e item “maatregelen tijdens de 
coronapandemie” op “Lees verder”. 

Namens de Locatieraad en Team Reserveringen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen en wij wensen u een fijne zondag! 


