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

                           Houten                Zondag 15 mei 2021                                           

                                                           11.00 uur  

 
Vijfde zondag van Pasen  
 

  
Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum 
 
Vaste gezangen uit Missa I 

 
Celebrant: Pastor M. Los 

Intrede  
 
Introitus:  
 
Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mirabilia fecit 
Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit iustitiam 
suam, alleluia. 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang, alleluja; want wonderen 
heeft Hij verricht, alleluja: ten aanschouwen van de volkeren heeft 
Hij zijn gerechtigheid geopenbaard, alleluja.             Psalm 98, 1.2  
 

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  
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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. 
 
Kyrie: nr. 801 
 
Gloria: nr. 807 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste lezing: Uit de handelingen van de apostelen 14, 21-27 
 
Uit de Handelingen der Apostelen   
In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, 
Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in goede 
gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden 
dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In 
elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen 
aan, en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. 
Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge 
en bereikten Attalia. Daar gingen zij scheep naar Antiochië, 
vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar 
het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de 
gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking 
tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van 
het geloof had geopend. 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

    Woord van de Heer.              Wij danken God. 
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Graduale:  
 
Alleluia. Dextera Dei fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me. 
 
Alleluja. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer 
heeft mij opgericht.                                                      Psalm 118, 16  
 
Tweede lezing: Apokalyps 21,1-5a 

Uit de openbaring van de heilige apostel Johannes 
Uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes 
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de 
eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee 
bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe 
Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid 
die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige 
stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de 
mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn 
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. en Hij zal alle tranen van 
hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen 
geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.” 
En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

     Woord van de Heer.              Wij danken God. 
 
Alleluia: nr. 248 
 
Evangelielezing: Johannes 13, 31-33a.34-35 
 

Pr. Dominus vobiscum. 
      De Heer zij met u. 
A.   Et cum spiritu tuo. 
      En met uw geest. 
Pr.  Lectio sancti Evangelii secundum Joannem. 
      Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
      volgens Johannes. 
A.   Gloria tibi, Domine. 
      Lof zij U, Christus. 
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In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: "Nu is de mensenzoon 
verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem 
verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal 
Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u 
zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik 
u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen 
allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde 
onder elkaar bewaart". 
  

              V.  Verbum Domini          A.  Laus tibi, Christe. 
                   Woord van de Heer.         Lof zij U, Christus. 
 
Homilie 

 
Credo: nr. 811 
 
Voorbede /acclamatie:  
 
Pr: Dominum deprecemur.           A. Te rogamus audi nos. 
     Laten we de Heer smeken.         Wij vragen U verhoor ons. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
 
Collecte:  
 
Ronde mandjes voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes voor Stichting Help Sierra Leone, wil de 
noodlijdende bevolking van Sierra Leone een helpende hand 
toesteken.  
Zie verder uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
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Offertorium:            tekst van Titus Brandsma, melodie: Arnoud Heerings, 

                                      zetting: Michel de Kort    
 
Voor het beeld van Jezus. In de gevangenis 12/13 februari 1942. 
(ter gelegenheid van zijn heiligverklaring op zondag 15 mei 2022) 

  
O Jezus, als ik U aanschouw  
Dan leeft weer, dat ik van U hou   
En dat ook Uw hart mij bemint  
Nog wel als Uw bijzondre vrind.  
 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed,  
Och, alle lijden is mij goed,  
Omdat ik daardoor U gelijk  
En dit de weg is naar Uw Rijk.  
 
Ik ben gelukkig in mijn leed,  
Omdat ik het geen leed meer weet  
Maar t' alleruitverkorenst lot,  
Dat mij vereent met U, o God.  
 
O, laat mij hier, maar stil alleen,  
Het kil en koud zijn om mij heen,  
En laat geen mensen bij mij toe:  
't Alleen zijn word ik hier niet moe.  
 
Want Gij, O jezus zijt bij mij,  
Ik was U nimmer zo nabij.  
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,  
Uw bijzijn maakt mij alles goed 
 
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 
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Het Eucharistisch gebed 
 

Pr: Dominus Vobiscum 
     De Heer zij met U. 
A:  Et cum spiritu tuo 
     En met uw geest. 
Pr: Sursum corda 
      Verheft uw hart. 
A:  Habemus ad Dominum 
     Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Gratias agamus Domino Deo nostro 
     Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Dignum et iustum est. 
     Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Prefatie: nr. IV van Pasen 
 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en 
genezing te vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, 
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, 
Christus, is voor ons geslacht. Wat oud was is tenietgedaan; wat 
neerlag is tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven geheel 
en al hersteld. 
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde 
wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de 
krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde: 
  

Sanctus: nr. 813 
   
Eucharistisch gebed: nr. 731 
 

Communieritus 
 
Gebed des Heren: 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 
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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.  
 
Vredesritus 
 
Breken van het brood 
 
Agnus Dei: nr. 821 
  
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. 
 
Communio: 
 
Ego sum vitis vera et vol palmites, qui manet in me, et ego in eo, 
hic fert fructum multum, alleluia. 
 
Ik ben de ware wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf 
in hem, die draagt veel vrucht, alleluia.                    Johannes 15, 5 
 
Gebed na de communie 
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SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending 
 
Pr. Ite missa est. 
     Gaat u allen heen om uw missie te vervullen. 
A.  Deo gratias. 
     Wij danken God.  
 

Slotlied: nr. 841 Regina caeli 
   
 
 
 
 
 
 
 
Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

   Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 

 
Stichting Help Sierra Leone 
Dit is een kleine stichting die door middel van kleinschalige 
projecten hulp probeert te bieden aan de straatarme bevolking in dit 
West-Afrikaanse land.  
Sinds 2004 zijn er diverse scholen gebouwd, o.a. een in het dorp 
Samuya, in samenwerking met de Vastenactie en Houtense R.K-
basisscholen. Ook zijn er op verschillende plaatsen waterputten 
geslagen en toiletgebouwtjes geplaatst. En in het dorp Lungi staat 
een goedlopende kliniek. Verder hebben we een stuk 
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landbouwgrond en een stuk land waarop een houtwerkplaats in 
bedrijf is en een Educational Centre wordt gebouwd.  
Een van onze scholen zag zich genoodzaakt grond veilig te stellen 

door snel een omheining te maken. 
Stukje bij beetje werd er steeds meer 
land in gebruik genomen door 
omwonenden. Het schoolplein werd 
steeds kleiner. 
Ook zijn wij druk bezig met het 
organiseren van de bouw van muren 
rondom onze compound bij Bah 
Drive, Freetown. Dat is hard nodig 
omdat het risico op ‘ landjepik’ en 

diefstal van materialen steeds groter wordt naarmate de 
stadsbebouwing oprukt. Een belangrijke rol speelt daarbij de 
natuurlijke bron die op ons land aanwezig is. Veel mensen komen 
daar nu water halen in plaats van gebruik te maken van de 
aanwezige waterputten. 
Inmiddels hebben we contact met de aannemer die eerder 
betrokken geweest is bij de bouw van de Vastenaktieschool in 
Samuya en de kliniek in Lungi. Hij staat bekend als betrouwbaar en 
we hopen dat hij ook bereid zal zijn in delen muren rondom de 
compound in Bah Drive, Freetown te bouwen. Gezien de grootte 
van het terrein is het veel te duur om alles in een keer te laten 
doen. Bovendien heeft een begroting in Sierra Leone vaak een 
‘open’ eindbedrag. De prijzen van bouwmaterialen fluctueren 
enorm en corruptie is aan de orde van de dag. Zo hopen we dit 
project financieel in de hand te houden. 
De economische situatie in Sierra Leone is momenteel zo slecht dat 
er in veel gezinnen amper genoeg voedsel voorhanden is. Er is 
enorme inflatie en de handel ligt vrijwel stil. De coronapandemie 
speelt een grote rol, hoewel de ziekte op zich niet problematisch 
rondwaart in het land. De overheid doet trouwens graag anders 
geloven om financiële steun te krijgen vanuit het buitenland. 
Juist de armste landen krijgen door de pandemie de hardste 
economische klappen. Het is bijzonder triest te moeten constateren 
dat Sierra Leone er nog steeds zo slecht voorstaat. 
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Wij zijn blij met uw actieve steun en hopen dat u ons wilt blijven 
helpen om door te gaan met de projecten. Uw gift maakt echt 
verschil! 
Via onze website kunt u op de hoogte blijven van de meest recente 
ontwikkelingen. Heeft u vragen of opmerkingen: neem gerust 
contact met ons op! 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 
Marja van Helden, 
Stichting Help Sierra Leone  
Molenland 14, 3994 TA, Houten 
IBAN-nummer: NL67INGB0008535687  
Email: stichtinghelpsierraleone@gmail.com 
www.stichtinghelpsierraleone.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vieringen komende week en weekend: 
 
Di. 17 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering in dagkapel 

 
Vr. 20 mei 10.30 uur Eucharistieviering in Loericker Stee 

 
  19.00 uur Rozenkransgebed in Loerickerstee 

 
Za. 21 mei 19.00 uur 

 
Mariaviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 

Zo. 22 mei 11.00 uur Eerste H. Communie 
Eucharistieviering m.m.v. Zing-Zang 
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Mariaviering 
 
Tijdens de viering op zaterdag  21 mei a.s., om 19.00 uur, eren wij Maria,  
die ondanks de wisselvalligheden van haar bestaan, met hoop en vertrouwen 
naar de toekomst wist toe te leven. 
U wordt in de gelegenheid gesteld een groet aan Maria te brengen tijdens de 
bloemenhulde, waarbij u uw zelf meegebrachte bloemen bij het beeld van 
Maria kunt neerleggen. 
Tijdens de viering, die wordt verzorgd door het St. Caeciliakoor,  wordt er 
gebeden en er zal  ruimte zijn voor bezinning.  
Naast samenzang zingt het koor enige Marialiederen.   
Na afloop is er gelegenheid om een rozenkrans en de Mariakaars  
‘Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand’ te kopen. 
Iedereen is van harte welkom in deze gebedsviering. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

U kunt dit boekje meenemen. 
 
 

                               


