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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                              Zondag 7 augustus 

             
                                                                       11.00 uur                                

Negentiende zondag door het jaar                              
 
Eucharistieviering  
m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit  
Missa brevis in G – C. Tambling 
 
Celebrant: M. Los, pastor 
 

 
Intrede 
 
Openingslied: nr. 401 Aanbidt en dankt uw Vader 
 
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: nr. 703 
 
Kyrie: “Missa brevis” 
 
Gloria: “Missa brevis” 

 
Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Uit het boek Wijsheid 18, 6-9 
 
Uit de boek Wijsheid.  
De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen 
tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling 
verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. 
Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en 
de ondergang van hun vijanden. 
De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd voor ons, 
uitverkoren, een zege. 
Want de kinderen der vromen hadden in stilte het offermaal 
gebruikt, en zich met een heilige belofte verplicht dat ze gelijkelijk 
het goede zouden delen en de gevaren trotseren, en daarom 
hadden de vromen reeds hun oude liederen aangeheven. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm  119-III 
 
Tweede lezing:  Hebreeën 11,1-2.8-12  
 
Uit de brief aan de Hebreeën. 
Broeders en zusters, het geloof is een vaste grond van wat wij 
hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare 
dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het 
geloof 
heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging 
hij op weg naar een land 
dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen; hij vertrok zonder 
te weten waarheen. 
Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat 
hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaäk en Jakob, 
die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de 
fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door 
het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de 
kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de 
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belofte had gedaan, zijn woord zou houden. 
Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge 
ouderdom, een nageslacht gegeven, 
talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan 
het strand van de zee. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 248 
 
Evangelielezing: Lucas 12, 32-48 
 
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: "Weest niet bevreesd, kleine 
kudde; het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. 
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen 
die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, 
waar geef dief komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. Houdt uw lendenen omgord en de lampen 
brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst 
van hun heer die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, 
hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij 
zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich 
omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te 
bedienen. Al komt hij ook in de tweede of de derde nachtwake, 
gelukkig die dienaars die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de 
eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen zou hij 
niet laten inbreken in zijn huis. Weest ook gij bereid, omdat de 
Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht." 
(Petrus vroeg Hem nu: "Heer, bedoelt Gij deze gelijkenis voor ons 
of voor iedereen?" De Heer sprak: "Wie zou die trouwe en 
verstandige beheerder wel zijn, die de heer over zijn dienstvolk zal 
aanstellen om hun op de gestelde tijd hun rantsoen koren te 
geven? Gelukkig de knecht die de heer bij zijn aankomst daarmee 



 

 4 

bezig vindt. Waarlijk, Ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over alles wat 
hij bezit. Maar zegt die knecht bij zichzelf: Mijn heer blijft nog wel 
een poosje weg, en begint hij de knechten en dienstmeisjes te 
slaan, en gaat hij zich te buiten aan spijs en drank, dan zal de heer 
van die knecht komen op een dag dat hij hem niet verwacht en op 
een uur dat hij niet kent; en hij zal hem met het zwaard straffen en 
hij zal hem zo het lot doen ondergaan van de ontrouwen. De knecht 
die de wil van zijn heer kende, maar geen beschikkingen trof noch 
handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtigd worden. Wie 
echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging 
verdienen, zal slechts licht gestraft worden. Van ieder aan wie veel 
is gegeven zal veel worden geëist; en van hem aan wie veel is 
toevertrouwd zal des te meer worden gevraagd."  
            
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie: nr. 264 

 
Verkondiging 

 
Geloofsbelijdenis: nr. 722 
 
Voorbede / acclamatie: Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
 

Ronde mandjes : voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes : voor Stichting Ninos Unidos Peruanos , 
Deze stichting zet zich in voor verwaarloosde kinderen in Peru. 
Meer informatie hierover kunt u vinden achterin het boekje 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 

  
Offerandelied: nr.381 Zingt van de Vader 
 
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
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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: nr. IV 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, 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:  
 
Sanctus: “Missa brevis” 
 

Eucharistisch gebed:  nr. 729 III-b  
 

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;  
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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: “Missa brevis” 
 

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. 
 
Gezang bij de communie: Lead me, Lord     S. Wesley 

 

Lead me, Lord, 
lead me in thy righteousness, 
make thy way plain before my face. 
  
For it is thou, Lord, thou, Lord, 
only, that makes me dwell in safety. 
  
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: nr. 412 Christus, Gij Heer van alle dingen 
 

 

Collecte:  
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 

 

Stichting Ninos Unidos Peruanos 

Jolanda van den Berg ging in 1995 op vakantie naar Peru en in Cusco, de 
oude Incastad in de Andes, en daar werd ze getroffen door de schrijnende 
armoede waaronder vele kinderen moeten leven. Ze wonen in primitieve 
huizen, meestal zonder vader, of met een vader die drinkt en een moeder die 
onmogelijk voor haar kinderen kan zorgen. De jonge kinderen leven de hele 
dag op straat en proberen hun kostje bij elkaar te scharrelen. Ze gaan niet 
naar school en komen structureel in aanraking met (huiselijk) geweld en 
worden op de meest elementaire fronten verwaarloosd. 

Intussen heeft Jolanda Nederland voorgoed verlaten en wijdt ze zich aan 
deze kinderen in Cusco. In eerste instantie heeft ze 12 jongens letterlijk van 
de straat geplukt en onder haar hoede genomen. Ze kreeg van de 
kinderrechter de ouderlijke macht toegewezen tot hun 18de levensjaar. 
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Met behulp van een zeer gulle gift kon Jolanda in 1998 een oud koloniaal 
gebouw kopen in het centrum van Cusco. 

Hiermee ging haar wens om een eigen inkomstenbron voor het Ninos project 
te realiseren nl het Ninos hotel, in vervulling. 

Samen met haar 12 jongens woont ze in een gedeelte van dit pand. Het hotel 
werd al snel een groot succes. Het wordt mede gerund door kinderen en 
bovendien zijn er 5 kinderrestaurants geopend waar de kinderen koken voor 
de gasten die van over de hele wereld komen. Op deze manier hebben de 
kinderen een goed bestaan, worden ze in staat gesteld naar school te gaan 
en een opleiding te volgen, maar leren ze ook dat ze mede zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. 

Laten we dit mooie project van Jolanda steunen met onze gift in deze collecte 
Meer weten ? website : www.stichtingninos .com 

IBAN nr : NL85RABO 0123 2663 19 t.n.v. Stichting Ninos Unidos Peruanos 

 

Viering komend weekend 
 

Zo. 14 aug. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. alle cantores 
 

Mededelingen: 
 
Koffieochtend 
 

Iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur wordt een gezellige 
koffie-inloopochtend georganiseerd in de dagkapel. 
U bent van harte welkom! 
 

Bedevaart naar Kevelaer op de fiets 
 

Sinds 2012 wordt er door een enthousiaste groep op de fiets naar 
Kevelaer gegaan. 
Ook dit jaar gaan zij weer fietsen. Zij vertrekken op woensdag  
17 augustus en komen op zaterdag in de loop van de middag weer 
terug. 
U kunt zich aanmelden, zie de flyers achterin de kerk. 
Wilt u graag mee, meld u dan snel aan er zijn een beperkt aantal  
plekken. 
                 


