Eenentwintigste zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Koor Cantilene
Zondag 21 augustus 2022

R.K. geloofsgemeenschap Houten

11.00 uur

Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

Voorganger: O. Swijnenberg, pastor
Dirigent: Pieter koning
Piano: Christel Somers
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Openingslied: Uit onze stad van staal en steen
Tekst: M. Steehouder, Muziek: C. Fictoor

Uit onze stad van staal en steen
Roep jij ons in dit huis bijeen
Om hier jouw woord te spreken.
Doe ons dit uur van jou verstaan
Dat wij van dag tot dag bestaan
Om met elkaar te leven.
Jij die ons in jouw handen houdt,
Die ons de aarde toevertrouwt,
Doe ons vandaag beleven
(wat wordt gezegd, gehuild, vermoed)
Dat ieder zingen, bidden moet
Om vol en vrij te leven.
Jij brengt ons aan onszelf voorbij,
Jij maakt ons anders dan wij zijn,
Jij maakt ons tot een wonder.
Want niet ten dode leven wij
Maar voor het leven, licht en vrij,
Een lied in onze monden.
Raak ons dan met jouw adem aan,
Nu wij hier zingend samen staan
En om jouw zegen bidden.
In onze ogen breng jouw licht,
Geef ons vandaag een nieuw gezicht,
Kom in ons mensen midden.
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.
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Begroeting
Schuldbelijdenis:
A: 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.
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
A: Amen.
Heer ontferm U:

'Missa Consolatrix afflictorum' - Tom Löwenthal

Heer, ontferm U, ontferm U, ontferm U,
Heer, ontferm U, ontferm U, over ons.
Christus, ontferm U, Christus, ontferm U,
Christus, ontferm U, over ons.
Heer, ontferm U, ontferm U, ontferm U,
Heer, ontferm U, ontferm U, over ons.
Eer aan God:

'Missa Consolatrix afflictorum' - Tom Löwenthal

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;
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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 66, 18-21
Dit zegt de Heer: "Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle
volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie
aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die
gespaard gebleven zijn, zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs
naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is
doorgedrongen, en waar ze mijn glorie nog niet hebben
aanschouwd; onder alle volkeren zullen zij mijn glorie verkondigen.
En op paarden en wagens, in karossen, op muildieren en
dromedarissen zullen zij uit alle volkeren uw broeders
bijeenbrengen op mijn heilige berg in Jeruzalem en ze de Heer
aanbieden als een offergave, zoals de Israëlieten in reine vaten hun
spijsoffers aanbieden in de tempel van de Heer. En ook uit de
volkeren zal Ik mijn priesters kiezen en levieten", zo spreekt de
Heer.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
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Tussenzang: Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Tweede Lezing: Hebreeën 12,5-7.11-13
Uit de brief aan de Hebreeën
Broeders en zusters, Gij zijt het schriftwoord vergeten dat u als
kinderen aanspreekt en vermaant: “Kind, minacht de tucht van de
Heer niet, laat u door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer
tuchtigt hen die Hij liefheeft, Hij straft ieder die Hij als zijn kind
erkent.” Het lijden dient om u te verbeteren en op te voeden; God
behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel ooit door zijn vader
gestraft. Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer
verdriet dan blijdschap; maar op lange termijn levert ze voor
degenen die zich door haar lieten vormen de heilzame vrucht op
van een heilig leven. Daarom, heft op de slappe handen, strekt de
wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan; het kreupele lid
mag niet ontwricht worden maar moet genezen.
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Alleluja: Laudate Dominum
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
Evangelielezing: Lucas 13, 22-30
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 trok Jezus rond door steden en dorpen, gaf er onderricht
en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. Iemand vroeg Hem: "Heer,
zijn het er weinig die gered worden?" Maar Hij sprak tot hen: "Spant
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u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want,
Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen maar zij zullen
daar niet in slagen. Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de
deur gesloten heeft en als gij dan buiten op de deur begint te
kloppen en begint te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden:
Ik weet niet waar gij vandaan komt. Dan zult ge opwerpen: in uw
tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze
straten hebt ge onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord
zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. Gaat weg van Mij, gij allen
die ongerechtigheid bedrijft. Daar zal geween zijn en
tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de
profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buiten geworpen
zult zijn. Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het
noorden en het zuiden, en zij zullen aanzitten in het koninkrijk
Gods. Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die
laatsten zullen zijn."
Woord van de Heer. - Wij danken God.
Acclamatie: Acclamatie
Jan Valkenstijn

Woorden van waarde, een weg om te gaan:
Jezus Messias.
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,
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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.
Voorbede / acclamatie: Heer ontferm U

slavisch, byzantijns

Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons,
Heer ontferm U over ons.
EUCHARISTISCHE LITURGIE
Bereiding van de gaven
Collecte:
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: voor de Stichting: “War Child.
War Child werkt in oorlogsgebieden en richt zich voornamelijk op
ondersteuning en begeleiding van kinderen in deze gebieden.
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje.
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.
Zie de QR code achterin dit boekje.
Offerandelied: Maar u weet de weg voor ons

(psalm 119)
Tekst: Dittrich Bonhoeffer/ muziek: Taizé

God, help me mijn gedachten te richten op U.
Bij U is het licht, U vergeet mij niet.
Bij U is er vrede, bij U is er geduld.
Wij begrijpen soms uw wegen niet,
Maar U weet de weg voor ons.
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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:
A:
Pr:
A:
Pr:
A:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie: V 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:

St. Annes Mass - J. MacMillan

Heilig, heilig, heilig, de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Hosanna in den hoge.
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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
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.
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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.
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

m. IWVL
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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.

Vredesritus
Breken van het brood
Lam Gods:

St. Annes Mass - J. MacMillan

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
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.
Lied tijdens de communie: Look at the world
Look at the world, everything all around us
Look at the world and marvel every day
Look at the world: so many joys and wonders
So many miracles along our way
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Praise to thee, O lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing
All things come of thee
Look at the earth bringing forth fruit and flower
Look at the sky the sunshine and the rain
Look at the hills, look at the trees and mountains
Valley and flowing river, field and plain
Praise to thee, O lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing
All things come of thee
Think of the spring, think of the warmth of summer
Bringing the harvest before winter’s cold
Everything grows, everything has a season
Till it is gathered to the Father's fold:
Praise to thee, O lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing
All things come of thee
Every good gift, all that we need and cherish
Comes from the Lord in token of his love
We are his hands, stewards of all his bounty
His is the earth and his the hands above
Praise to thee, O lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share, and every blessing
All things come of thee
All things come of thee.
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: Ga met God en Hij zal met je zijn
t. J. Rankin, m. R. Vaughan Willliam, Vertaling: G. Landman

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Collecte:
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW
Wifi naam: gast rk kerk Wachtwoord: 1234567890

Voor goede doel

Voor eigen parochie

War Child
Help “War Child “ de oorlog uit een kind te halen
Miljoenen kinderen groeien op in oorlogsgebieden. Ze worden
geconfronteerd met geweld, verwoesting en verlies van ouders en
dierbaren. Kinderen die een oorlog meemaken kunnen zich niet op
een normale manier ontwikkelen.
War Child is een onafhankelijke en neutrale hulporganisatie,
gespecialiseerd in hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Ze richt
zich met name op psychologische hulp aan, bescherming van en
onderwijs aan deze kinderen, ongeacht hun religieuze, etnische of
sociale achtergrond .
War Child Nederland is in 1995 opgericht door Willemijn Verloop en
is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen organisatie .
War Child Nederland maakt deel uit van de mondiale War Child
organisatie Onder deze vlag zijn heden professionele hulpverleners
en vrijwilligers actief in projecten in 12 landen.
Op dit moment is War Child ook actief in Syrie. Niet in het land zelf
omdat het vrijwel onmogelijk is om in het land zelf humanitaire hulp
te bieden. De grenzen zijn nagenoeg gesloten voor
hulporganisaties. Er is een grote vluchtelingenstroom op gang
gekomen van gezinnen met kinderen die de meest verschrikkelijke
dingen hebben meegemaakt. Hun onzichtbare wonden vragen om
snelle verzorging om blijvende schade te voorkomen.
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Uw bijdrage aan het werk van deze organisatie is nodig en wordt
zeer op prijs gesteld. Indien u meer informatie wenst dan verwijzen
we u graag naar de website: www.warchild .nl
IBAN rekeningnr: NL56 RABO 0166366366 tnv War Child
Viering komend weekend
Zo. 28 aug.

11.00 uur:

Eucharistieviering
m.m.v. St. Caeciliakoor

Mededeling:
Workshop God in de Supermarkt
Onder de deskundige begeleiding van Alfred Slomp gaan
we het eens hebben over de dilemma's die we tegenkomen
als we boodschappen doen in de supermarkt of op de app.
Wat zal ik nemen: die dure chocola of toch maar die
goedkope; die biologische komkommer in plastic of die
gewone onverpakte?
De workshop vindt plaats op
8 september, Kruisboog 22, om 20 uur.
Ze wordt aangeboden door RK kerk, PKN en Lichtboog.
Graag opgeven via groenekerkenhouten@gmail.com

Dit boekje kunt u meenemen
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