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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                      

            
26 december 2022  

11.00 uur 

Tweede Kerstdag  

Feest van de Heilige Stefanus 

 
Eucharistieviering m.m.v. cantores 
 
Vaste gezangen uit de Markusmis 
 
Celebrant: O. Swijnenberg, pastor 
 

 

Intrede 
 
Openingslied: nr. 506 Nu zijt wellekome (vers 1, 2 en 3) 

 
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: nr. 221 
 
Eer aan God: nr. 231 

 
Gebed 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
 

Eerste Lezing:  Handelingen 6,8-10.7,54-60 
 

Uit de Handelingen van de Apostelen 
In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote 
wondertekenen onder het volk. 
Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der 
Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen 
uit Cilícië en Asia begonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij 
konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij 
sprak. Ze werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar 
Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en 
zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en 
hij riep uit: “Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan 
Gods rechterhand.” Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, 
stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij 
sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen 
legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die 
Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: “Heer Jezus, 
ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide 
stem: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Na deze woorden 
ontsliep hij. 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm  150 II 
 
 

Alleluja: nr. 251 
 

Evangelielezing: Matteüs 10, 17-22 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Matteüs. 
A: Lof zij U, Christus. 
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In die tijd zei Jezus tot de twaalf: “Neemt u in acht voor de mensen. 
Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun 
synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden 
omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen 
getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, 
niet bezorgd over het hoe en wat van uw spreken: op dat ogenblik 
zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het 
die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De 
ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden; de 
vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en 
hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn 
voor allen, omwille van mijn Naam. Wie echter ten einde toe 
volhardt, hij zal gered worden.” 
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Acclamatie: nr. 627 Kind ons geboren 
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis: nr. 722  
 
Voorbede / acclamatie:  
 
Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap 
Vierkante mandjes: Adventsactie: Zonnepanelen voor een 
ziekenhuis in Somalië en apparatuur om de kwaliteit van de 
laboratoriumdiensten vergroten. 
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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Offerandelied: nr. 422 De herdertjes lagen bij nachte 
 
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: 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: III van Kerstmis 

  
Heilig: nr. 291 
 

Eucharistisch gebed: IIb 
 

Ja, waarlijk, heilig zijt Gij, Vader. Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 
heiligheid. 
Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd 
worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 
Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 
Hij brood in zijn handen, dankte U, en brak het om te verdelen 
onder zijn leerlingen en sprak: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u 
gegeven wordt. 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U 
opnieuw, en reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 
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. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 
gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij 
ons heeft gegeven: dit brood dat leven geeft en deze beker die ons 
redde van de dood. Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons 
waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te 
bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed 
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar 
elkaar toe groeien door de kracht van uw heilige Geest. 
Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in 
onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus 
Franciscus, onze bisschop Willem en allen die Gij tot uw dienst hebt 
geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood 
heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. 
Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw 
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. 
Neem ook ons allen op in uw liefde; dan zullen wij met de Maagd 
Maria, de Moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op deze aarde 
leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de 
lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van 
uw geliefde Zoon, aanhouden tot in uw heerlijkheid. 
 
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 
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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 
 
Lam Gods: nr. 331 

 
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: nr. 439 Er is een kindeke geboren 
 
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. 436 Eer zij God in onze dagen (vers 1 en 2) 

 
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 heeft als Adventsproject 2022 

gekozen voor het project Zonnepanelen en 
een bloedbank voor het Garbaharey 
districtsziekenhuis in de afgelegen regio 
Gedo in Somalië. 
De beschikbaarheid van de zorg in dit 
ziekenhuis, waar mensen uit de wijde 
omgeving gebruik van maken, moet nodig 

verbeterd worden. De stroomvoorziening is niet betrouwbaar, 
daarom wil men gebruik gaan maken van zonnepanelen.                                                                                                                 
Ook wil men de laboratoriumdiensten vergroten zodat artsen een 
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betere diagnose kunnen stellen. Ook het aanleggen van een 
bloedbank staat op de wensenlijst. 
Voor dit project is een bedrag van 36.000 euro nodig en daarvoor 
vragen we Uw hulp, dank daarvoor.                                                             
Wij vragen uw steun en geldelijke bijdrage voor dit mooie project.  
 
Meer weten over dit project: kijk op www.adventsactie.nl 
Bankrekeningnummer: NL89 INGB 0653100000 t.n.v.  
Adventsactie Den Haag. 
 
Vieringen komend weekend 
 
Za. 31 dec. 18.00 uur Oudjaarsavond 

Woord- en Gebedsviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 

Zo.   1 jan. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. koor Cantilene 
 

 
Mededeling 
 
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. 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen 
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