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                               R.K. geloofsgemeenschap          ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming    

                          Houten                            Zondag 18 december 2022 
                                                               11.00 uur  

Vierde zondag van de Advent  
  
Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum 
 
Vaste gezangen uit de Gregoriaanse Missa XVII 

 
Celebrant: O. Swijnenberg, pastor 
 

Intrede  
 
Introitus:  
 
Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et 
germinet Salvatorem. 
 
Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de 
Gerechte neerdalen; aarde, open u om de Verlosser voort te 
brengen.                                                              Jeseja 45, 8 
 
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  
in woord en gedachte,  
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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. 
 
Kyrie: nr. 805 
 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste Lezing:  Jesaja 7,10-14 
 
Uit de Profeet Jesaja 
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: "Vraag de Heer uw God om 
een teken, hetzij hoog in de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz 
antwoordde: "Ik vraag niet om een teken. Ik wil de Heer niet op de 
proef stellen.” En Jesaja sprak: "Luister dan, huis van David, is het 
u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis 
wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, 
de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem 
noemen: "Immanuël": "God met ons". 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

    Woord van de Heer.              Wij danken God. 
 

Graduale: Psalm 24 II 
 
Tweede Lezing: Romeinen 1,1-7 
 

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen 
van Rome 
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Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping 
apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds 
door zijn profeten in de heilige schriften heeft aangekondigd. Het is 
de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees is geboren uit het 
geslacht van David, die naar de heilige Geest is aangewezen als 
Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit 
de doden, Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade 
van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn naam onder 
alle volken mensen te brengen tot de gehoorzaamheid van het 
geloof. Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God tot de 
gemeenschap van Jezus Christus. 
Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u lief en riep u 
tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God 
onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
 
      Pr.  Verbum Domini               A.   Deo gratias 

     Woord van de Heer.              Wij danken God. 
 
Alleluia: nr. 242 
 
Evangelielezing: Matteüs 1,18-24 
 

Pr. Dominus vobiscum. 
      De Heer zij met u. 
A.   Et cum spiritu tuo. 
      En met uw geest. 
Pr.  Lectio sancti Evangelii secundum Matteum. 
       Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
       volgens Matteüs. 
A.   Gloria tibi, Domine. 
       Lof zij U, Christus. 
 

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen 
zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze 
gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, 
haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde 
brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij 
dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer 
die tot hem sprak: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd 
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Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de 
heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus 
moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Dit 
alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken 
heeft door de profeet, die zegt: "Zie, de maagd zal zwanger worden 
en een zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam 
Immanuël geven." Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de 
slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en 
nam zijn vrouw tot zich.  
 
              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: Zonnepanelen en een bloedbank voor een 
ziekenhuis in Somalie.                          
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje 

 

Offertorium: nr. 485 Kom tot ons, de wereld wacht 
 
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: 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: II van de Advent 
 

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. Profeten hebben Hem 
geschouwd, en Hem voorzegd; een vrouw die maagd en moeder 
was, heeft Hem gedragen; Johannes heeft verkondigd dat Hij 
komen zou, en Hem herkend en aangewezen, toen Hij eenmaal 
was gekomen. Hijzelf ontsteekt in ons de vreugde en de kracht om 
toe te leven naar de dag van zijn geboorte. Laat Hij ons vinden, 
waakzaam, biddend, vol van dat geheim, zingend van alle grote 
dingen die Hij heeft gedaan. Daarom, met alle engelen, machten en 
krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij 
U, en zeggen U toe vol vreugde: 
  

Sanctus: nr. 817 
 
Eucharistisch gebed: nr. 731 V 
 

 

 

 

 

Communieritus 
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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 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. 825 
  
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: 
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Ecce virgo concipiet, et pariet filium: et vocabitur nomen eius 
Emmanuel. 
 

Zie, de maagd zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen; zijn 
naam zal zijn: Immanuel (God-met-ons).                      Jesaja 7, 14 
 
Gebed na de communie 
 
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. 843 Rorate caeli 
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Diensten komende week en weekend: 
 
Za. 24 dec. 16.00 uur Doorloopviering m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang 

en Jongerenkoor Yes 
 

  20.00 uur Oecumenische viering in Opstandingskerk 
 

  21.00 uur Kerstnachtviering m.m.v. Koor Cantilene 
 

Zo. 25 dec. 11.00 uur Hoogfeest van de Geboorte van de Heer 
Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor 
 

Ma. 26 dec. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. de cantores 
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Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

   Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 

 
Onze Parochie, Paus Johannes  XXIII te Houten heeft als 
Adventsproject 2022 gekozen voor : Zonnepanelen en een 
bloedbank voor het Garbaharey ziekenhuis in de afgelegen 
oostelijke Gedo regio in Somalie. 
Wat is er aan de hand ? 
De gezondheidszorg in dit land is ernstig verzwakt geraakt door een 
langdurige burgeroorlog die politieke en economische instabiliteit 
veroorzaakt . 
De infrastructuur is verwoest en wat resteert aan 
gezondheidscentra is overbelast, onderbezet en er is gebrek aan 
alles. 
Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor hun gezondheidszorg 
afhankelijk van het Garbaharey ziekenhuis, maar ook hier zijn de 
voorzieningen gebrekkig. 
Adventsactie wil dit hospitaal, mede met uw hulp steunen door 
ziekenhuisapparatuur en materialen voor laboratoriumonderzoek 
aan te schaffen en zonnepanelen te instaleren voor de 
electriciteitsvoorziening, 
 
Draagt u Adventsactie een warm hart toe ?  Met uw financiële steun 
kan er hulp geboden worden aan dit mooie project. 
 
Meer weten over Adventsactie ?: kijk op www.adventsactie.nl 
Bankrekeningnummer: NL 89 INGB 0653100000 tnv Adventsactie 
Den Haag 
                               
 

http://www.adventsactie.nl/
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Mededelingen 
 
Verkoop Kerstboekjes Kerstnachtviering in onze kerk 
 
Vandaag, na deze viering.  
In de aankomende week van 19 t/m 23 december op het 
parochiesecretariaat tussen 09:00 en 12.30 uur. 
Of voor de aanvang van de Kerstnachtviering aan de kerkdeur  
(als er nog plaats is) 
Kosten per boekje € 2,00. 
 
Koffiedrinken 

Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel.  
U bent van harte hierbij uitgenodigd. 

Kaarsenverkoop 
 

Zowel in de Dagkapel als achter in de kerk zijn kaarsen pakketten 
te koop. De opbrengst gaat naar het hulpcentrum van Sant Egidio 
in Kiev, Oekraïne.  
 
Goederen inzamelen 
 
Er kunnen nog steeds op zondag na de viering en op 
woensdagochtend slaapzakken, dekens en opgeladen powerbanks 
voor Oekraïne ingeleverd worden. Achterin de kerk staat een mand. 
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Dit boekje kunt u meenemen 


