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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

          Zondag 20 februari 2022 
11.00 uur 

Zevende zondag door het jaar 
 
Eucharistieviering m.m.v. leden 
van het St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit de Bonifatiusmis van M. Wittal 
 
Celebrant: Pastoor F.Hogenelst 

 
Voor de viering wordt gezongen: Zum Sanctus        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 ! 
 
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! 
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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. 
  
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 
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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:  
 
Refrein: Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino! 
 
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.                              Refrein 
 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.                      
                                                                                              Refrein 
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.  Refrein 
 

Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23 
 
Uit het eerste boek Samuël   
In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten 
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken. David en 
Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het 
wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de 
grond gestoken. Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem 
heen. Toen zei Abisaï tot David: "Nu levert God uw vijand aan u 
over. Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen! Eén 
stoot en hij is er geweest!" Maar David zei tot Abisaï: "Neen, dood 
hem niet! Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de 
Heer?" David nam toen de lans en de waterkruik weg van het 
hoofdeinde van Saul en zij trokken zich terug. Niemand zag het, 
niemand merkte iets, niemand werd wakker; iedereen sliep door, 
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld. Toen David 
aan de overkant gekomen was, ging hij ver weg op een berg staan, 
zodat er een grote afstand tussen hen was. 
Hij riep Saul en zei: "Koning, hier is uw lans, laat een van uw 
mannen hem maar komen halen. De Heer zal ieders 
rechtschapenheid en trouw vergelden, de Heer had u vandaag aan 
mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn 
gezalfde." 
  
   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, 45-49 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Christenen 
van Korinte 
Broeders en zusters,  De eerste mens, Adam, werd een levend 
wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. Maar het 
geestelijke komt niet het eerst; het natuurlijke gaat vooraf, daarna 
komt het geestelijke. De eerste mens, uit de aarde genomen, is 
aarde; de tweede is uit de hemel. Zoals de eerste mens van aarde, 
zo zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse Mens, zo zullen alle 
hemelse zijn. En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben 
gedragen zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens. 
    

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja:  
 
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
  
Als iemand Mij liefheeft, 
zal hij mijn Woord onderhouden; 
en Wij zullen tot hem komen.     Refrein 
 
Evangelielezing: Lucas 6, 27-38 
 

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 zei Jezus tot zijn leerlingen: "Tot u die naar Mij luistert zeg 
Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u 
vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de 
ene wang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand uw 
bovenkleed van u afneemt belet hem niet ook uw onderkleed te 
nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt 
wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u 
behandelen, moet gij ook hen behandelen. Als gij bemint wie u 
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beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars 
beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan wie u weldaden 
bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de 
zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te 
krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars 
lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen. 
Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te 
rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge 
kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de 
ondankbaren en slechten. Weest barmhartig zoals uw Vader 
barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. 
Veroordeelt niet, dan zult gij niet veroordeeld worden. Spreekt vrij 
en gij zult vrijgesproken worden. 
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde 
en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die 
gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken." 
  
              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,  
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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 de geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: voor de Leprastichting. Lepra komt nog voor in 
derde wereldlanden en uit angst voor besmetting worden de 
lepralijders vermeden of in het ergste geval verstoten uit de 
gemeenschap waarin ze leven. 
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 achter in deze orde van dienst.. 
 

 

Offerandelied: Neem mij aan 
  
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. 
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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: V 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. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat; 
Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw 
beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt Gij aan hem 
onderworpen: in uw Naam mag hij over alles heersen en U altijd 
prijzen om het werk van uw handen, door Christus onze Heer. 
Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U 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 excelsis Deo! 
Hosanna in excelsis. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren 
Hosanna in excelsis Deo! 
Hosanna in excelsis. 
 
Eucharistisch gebed: V 

 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt 
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil 
om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende 
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hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden 
en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij 
vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw 
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
  
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen 
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar 
U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn 
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen 
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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. 
  
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw 
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning 
van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U 
deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij 
vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
  
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige 
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk 
ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw 
Geest en breng ons elkaar nabij. 
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Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de 
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan 
onze bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk 
hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een 
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door 
de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de 
maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen 
ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en 
brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
  
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: 
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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. (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: Laudate omnes gentes      Taizé 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
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: Dank, 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. 
  

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: 

 

Lepra Stichting 
 
Lepra is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een 
bacterie en overgebracht wordt door niezen of hoesten. 
Deze bacterie houdt zich op in het zenuwweefsel dat daardoor 
beschadigd kan raken. 
Bij beschadiging ontstaat gevoelloosheid en uitval van spieren en 
dit kan uiteindelijk leiden tot de gevreesde verminkingen waar lepra 
zo bekend om is. 
 
Vooral in derde wereldlanden komt lepra nog voor, met name onder 
de allerarmsten: bv in India waar deze mensen door de slechte 
levensomstandigheden een zeer verminderde weerstand hebben 
met alle gevolgen van dien. 
Uit angst voor besmetting worden de lepralijders vermeden of in het 
ergste geval verstoten uit de gemeenschap waarin ze leven. 
 
De Leprastichting ( opgericht in 1969 ) zet zich in voor een wereld 
waarin lepra  niet meer voorkomt. 
Ook  wil de Leprastichting ervoor zorgen dat lepra in een zo vroeg 
mogelijk stadium wordt ontdekt zodat onmiddellijk met de 
behandeling en de eventuele revalidatie van patiënten kan worden 
gestart. 
 
Verder financiert en begeleidt de Leprastichting wetenschappelijke 
onderzoeken die als doel hebben de effectiviteit en de 
doelmatigheid van de leprabestrijding  te verhogen. 
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De Leprastichting ondersteunt tenslotte  nationale 
gezondheidsdiensten in 15 landen (in de continenten  Zuid- 
Amerika, Azie en Afrika ) waar lepra nog steeds heerst. 
 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
 
Voor aanvullende informatie:  www.leprastichting.nl 
Bankrekningnr :  IBANnrNL84INGB0000 050500 t.n.v. 
Leprastichting Nederland, giro : 50500 

 

 

    
 

   Voor goede doel                                            Voor eigen geloofsgemeenschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leprastichting.nl/


 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


