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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                              Zondag 25 september 

             
                                                                       11.00 uur                                

Zesentwintigste zondag door het jaar                              
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit Bonifatiusmis – M. Wittal 
 
Celebrant: M. Los, pastor 
 

 
Voor de viering wordt gezongen: Ave Maria – J. Haag 
 
Intrede 
 
Openingslied: nr. 538 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
 
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 
 
Heer ontferm U: “Bonifatiusmis” 
 
Eer aan God: “Bonifatiusmis”  

 
Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Amos 6, 1a. 4-7 
  
Dit zegt de almachtige Heer: "Wee, de zorgelozen in Sion, de 
zelfverzekerden op Samaria's berg. Zij liggen op ivoren bedden en 
strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de 
kudde op en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen bij 
het getokkel van de harp, en denken dat hun speeltuig dat van 
David evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich 
met de kostelijke olie, maar om Jozefs ondergang bekreunen zij 
zich niet. Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in, en is het 
gedaan met de feesten van hen die daar lui liggen uitgestrekt." 
  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm  119-III 
 
Tweede Lezing:  1 Timoteüs 6,11-16 
 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs. 
Dierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, 
volharding, zachtmoedigheid. 
Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. 
Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis 
afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het 
aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus, 
die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar 
dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer 
Jezus Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, 
Hij, de gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de 
opperste Heer die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in 
ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat 
Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen. 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 241 
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Evangelielezing: Lucas 16, 19-31 
 
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 de Farizeeën: 'Er was eens een rijk man, die 
in purper en fijn linnen gekleed ging, en iedere dag uitbundig feest 
vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt 
voor de poort lag. Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met 
wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden 
die zijn zweren likten. Nu gebeurde het dat de arme stierf en door 
de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke 
stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis. In de onderwereld, ten 
prooi aan vele pijnen, sloeg hij zijn ogen op en zag van verre 
Abraham en Lazarus in diens schoot. Toen riep hij uit: Vader 
Abraham, ontferm u over mij en geef Lazarus opdracht de top van 
zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen 
verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar 
Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven 
uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan 
Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de 
vertroosting maar wordt gij gefolterd. Daarenboven gaapt er tussen 
ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid 
bestaat,- zelfs als men zou willen - van hier naar u te gaan noch 
van daar naar ons te komen. De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat 
gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf 
broers; laat hij hen waarschuwen opdat zij niet eveneens in deze 
plaats van pijniging terecht komen. Maar Abraham sprak: Zij 
hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren. Maar hij 
zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar 
hen toegaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter sprak tot hem: Als 
ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet 
laten overreden als er iemand uit de doden opstaat." 
  
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Acclamatie: nr. 270b 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 722 
 
Voorbede / acclamatie: Eeuwige, erbarm U over ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor Pax Utrecht. Pax is een non profit 
organisatie die zich richt op het realiseren van een vreedzame 
samenleving. 
Zie uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Gott ist nur Liebe             Taizé 
  

Gott ist nur Liebe. Wagt, für die Liebe alles zu geben. 
Gott ist nur Liebe. Gebt euch ohne Furcht. 
  
Vertaling:  
God: bron van liefde. Durf voor de liefde alles te geven. 
God: bron van liefde. Durf het te wagen: geef je zonder angst. 
 
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: 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. 724 prefatie I van de zondagen door het jaar 

 

Heilig: “Bonifatiusmis” 
 

Eucharistisch gebed: nr. 729 IIIb 

 
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. 
 
Vredesritus 
 
Breken van het brood 
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Lam Gods: “Bonifatiusmis”  
 

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: Sing praise to God 
 

(P.M. Liebergen, G.F. Händel (1685-1759), bewerking: P.M. Liebergen) 
Uit: oratorium 'Saul' 
  

Sing praise to God who reigns above 
Proclaim His name to all the earth 
Sing to the Lord, the King of all 
Be glad and praise the Lord on high! 
Sing joyful praise to God above 
Rejoice and sing in loud acclaim 
and bless the mighty Lord, our God 
Sing joyful praise to God above 
Come to the Lord, rejoice in song 
and bless the mighty Lord, our God. 
  

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: nr. 575 Aan wat op aarde leeft 
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Collecte:  
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 
 
 

    

 

 

 

 

 Voor eigen parochie                                    Voor het goede doel 

 
Pax Utrecht 
 
PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede 
te gaan. Ze werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt 
politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers 
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft kan iets 
voor vrede doen. Pax roept betrokken burgers op om mee te doen. 
Van het plaatsen van een oproep op Facebook tot het opstarten 
van een Ambassade voor de vrede. 
PAX luidt de noodklok voor burgers in conflictgebieden, gebruik van 
omstreden wapens en slachtoffers van geweld en 
mensenrechtenschendingen. 
Meer dan 100 bedrijven, gespecialiseerd in robotica kunstmatige 
intelligentie roepen via een open brief de VN op om “Killer Robots “ 
te verbieden en zo de wereld te beschermen tegen volledig 
autonome wapens. 
Deze derde revolutie in oorlogsvoering kan leiden tot een 
levensgevaarlijke wapenwedloop, waarschuwen de ondertekenaars 
uit 26 landen. 
PAX werkt in opdracht van Pax Christi en IKV aan vredes 
programma’s vanuit een organisatie met een Raad van Toezicht en 
een directie. 
PAX opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt 
gesteund door een brede groep betrokken burgers, 
maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes 
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kerkgenootschappen, waaronder de Rooms Katholieke Kerk en de 
Protestante Kerk in Nederland. 
 
Meer informatie: www.paxvoorvrede.nl 
IBANnr : NL03TRIO 0390 5150 00 
 
 
 

 

 
Vieringen komend weekend 
 

Za. 1 okt. 19.00 uur: Meditatieve viering 
 

Zo. 2 okt. 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Cantilene 
Milieuviering 
 

    

    

    
 

 
Mededelingen: 
 
Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel. 
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 
 
De Migrantenwerkgroep verkoopt achter in de kerk of buiten ( 
afhankelijk van het weer) 3- dagenkaarsen. De opbrengst is voor 
het hulpcentrum van de Sant Egidio gemeenschap  in Kiev/ 
Oekraïne. 
 

Meditatieve viering op zaterdag 1 oktober 

De meditatieve vieringen openen het nieuwe seizoen met het 
thema: Moeder Aarde geeft ons alles. Alle zeven vieringen van dit 
jaar zullen in het thema staan van Moeder Aarde. Door meditatie, 
muziek, stilte en kunst hopen we te ervaren hoe Moeder Aarde ons 
voedt met alles wat wij nodig hebben, en hopen we haar de 
dankbaarheid en zorg terug te geven die ze verdient. 
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Op deze eerste avond wordt de muziek verzorgd door Geurt van 
den Brink, piano/orgel en Michiel de Winter, viool. 

De viering begint om 19.00 uur, kerk open om 18.45 uur. Na afloop 
schenken we koffie en thee in de dagkapel. 

 
 

 
 

 

Titus Brandsma - een muzikaal portret - zaterdag 8 oktober 2022 

 

Op 15 mei 2022 is de Karmeliet Titus Brandsma heiligverklaard.  

Veel parochies hebben hier aandacht aan besteed.  

Hierna is het normale leven weer op gang gekomen en dreigt deze 

Nederlandse heilige weer uit de belangstelling te verdwijnen.  

Dat is natuurlijk niet de bedoeling!  

Om helder te houden waarom we ons Titus Brandsma moeten (kunnen) 

blijven herinneren, organiseren we in Houten een themamiddag  

rond Titus Brandsma.  

Op zaterdag 8 oktober gaan we vanaf 13.00 u. de gehele middag 

luisteren en zingen in de parochie van Houten. 

 

Luisteren en zingen 

We gaan luisteren naar een lezing over de biografie van Titus Brandsma. 

Wie was hij eigenlijk en waarom moeten we ons hem blijven herinneren? 

Daarnaast gaan we ook zingen: Nederlandse liederen op teksten van Titus 

Brandsma zelf en enkele eenvoudige gregoriaanse gezangen naar 

aanleiding van deze Nederlandse heilige. 
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Zingen verbindt en de middag mondt uit in een gezamenlijke 

Gebedsviering om 17.00 u. in de kerk van Houten (OLV ten 

Hemelopneming) met pastoor Fred Hogenelst.  

Alle ingestudeerde muziek krijgt een plaatsje in deze viering.  

Einde max. om 18.00 u. 

 

Iedereen is welkom. U moet wel van zingen houden. Martin Baas verzorgt 

de lezing. Dirigent Arnoud Heerings heeft de muzikale leiding.  

Om de catering (koffie en thee) te kunnen inschatten, hopen we dat u 

zich aanmeldt bij het secretariaat. 

 

Adres: T. 030-6378642, e-mail: houten@pj23.nl 

 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen. 

mailto:houten@pj23.nl

