R.K. geloofsgemeenschap
O.L.V. ten Hemelopneming
Houten

ORDE VAN DIENST
Zondag 13 februari 2022

11.00 uur
6e zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. St.
Caecilakoor
Vaste gezangen uit de Markus misFL. van der Putt
Celebrant: Pastor M. Los
Intrede
Openingslied: Aanbidt en dankt uw Vader
Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
Kruisteken:
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.
A: Amen.
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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;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
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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: Jeremia 17, 5-8
Uit de Profeet Jeremia
Dit zegt de Heer: " Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die
bouwt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale
struik in de steppe, nooit ziet hij regen; hij staat in dorre
woestijngrond, in een onvruchtbaar gebied, waar niemand woont.
Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt, en zich veilig weet bij
Hem. Hij is als een boom die aan een rivier staat en wortels heeft
tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte, zijn blad blijft groen.
Komt er een tijd van droogte, het deert hem niet; altijd blijft hij
vrucht dragen".
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:
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Tweede Lezing: 1 Kor., 15, 12. 16-20
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte.
Broeders en zusters, Als wij verkondigen dat Christus uit de doden
is opgewekt, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren dat er
geen opstanding van de doden bestaat? Want als de doden niet
verrijzen is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is
verrezen is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. Dan
zijn ook zij die in Christus zijn ontslapen zijn verloren. Indien wij
enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd zijn
wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet!
Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die
ontslapen zijn.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Alleluja: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn Woord onderhouden;
en Wij zullen tot hem komen.

Refrein

Evangelielezing: Lucas 6, 17.20-26
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.
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij
bleef staan op een vlak terrein.
Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote
volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit het
kustland Tyrus en Sidon. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn
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leerlingen aan en sprak: "Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort
het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu
weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de
Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u
beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets
verfoeilijks. Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want
groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun
voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost
hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult
honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun
voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten."
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Acclamatie:
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
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
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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 wij bidden u verhoor
ons.
EUCHARISTISCHE LITURGIE
Bereiding van de gaven
Collecte:
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: voor Het Frans van der Lugtcentrum in Beiroet.
Dit ondersteunt Syrische vluchtelingen in Libanon
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: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.
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.
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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:
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.
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: nr.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
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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.
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, met de
heilige N. 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.
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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.
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.
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,
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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. (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: Gott ist nur Liebe,
Gott ist nur Liebe,
Wagt, für die Liebe alles zu geben.
Gott ist nur Liebe,
Gebt euch ohne Furcht.
Louter liefde is God.
Durf het aan voor de liefde alles te geven.
Geef je zonder angst.
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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: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij,
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg, die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht!
• 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.
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Collecte:
Het Frans van der Lugtcentrum in Beiroet ondersteunt Syrische
vluchtelingen in Libanon. Het geeft hen gelegenheid om zich te
ontwikkelen en biedt onderwijs. Velen konden door de oorlog niet
naar school gaan. De Jezuieten, die dit centrum runnen, helpen ook
om in de basale levensbehoeften te voorzien. 9 op de 10 Syrische
vluchtelingen in dit land leven in extreme armoede. Libanon
huisvest maar liefst 1.000.000 Syriers. De meesten wonen in
illegale nederzettinkjes en in stedelijk gebied. Er zijn geen officiële
vluchtelingenkampen.
Bankrekeningnummer:
Stichting Claverenbond Nijmegen
Iban NL 85 INGB0000 8282 28

Voor goede doel

Voor eigen geloofsgemeenschap

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