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                               R.K. geloofsgemeenschap           ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                              Zondag 8 januari 2023 

             
                                                                       11.00 uur                                

Openbaring van de Heer                             
 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 
Vaste gezangen uit Missa brevis – C. Tambling 
 
Celebrant: F. Hogenelst, pastoor 
 

 
Voor de viering wordt gezongen: Transeamus (muziek H. Kuypers)                                               
  

Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod 
factum est ... Mariam et Joseph et infantem positum in praesepio. 
Audiamus multitudinem militiae coelestis laudantium Deum 
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
  
Laten wij naar Bethlehem gaan en zien wat daar gebeurd is ... 
Maria en Jozef en het kindje dat in een kribbe lag. 
Laten wij allen luisteren naar de hemelse heerscharen. 
Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen van 
goede wil. 
 
Intrede 
 
Openingslied: nr. 508 Nu zijt wellekome          vers 1, 2 en 4 

 

Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer; 
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; 
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer: 
Kyrieleis. 
  
 



 

2 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht: 
Kyrieleis. 
   
D'heilige drie Koon'gen uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerhand. 
Z'offerden ootmoedelijk myr, wierook ende goud 
t'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt: 
Kyrieleis. 
  
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 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6 

 

Uit de profeet Jesaja 
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat 
over u op, en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want 
zie, duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over 
u gaat de Heer op, en Zijn glorie is boven u verschenen. Volken 
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komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla 
uw ogen op, en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe; 
uw zonen komen van verre; uw dochters draagt men op de arm. Bij 
het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld, en uw hart 
zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee 
gaan over in uw bezit; de rijkdommen der volken worden aan u 
afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van 
Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze 
voeren goud en wierook aan, en verkondigen luide de roem van de 
Heer. 
 

   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 118 II 
 

Tweede lezing: Efeziërs 3, 2-3a.5-6 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Efeze. 
Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods 
heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u gegeven is; door 
openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik 
het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere 
geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het 
nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en 
profeten: dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, 
medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van 
het evangelie. 
 

                     Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 247 
 

Evangelielezing: Matteüs 2, 1-12 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Matteüs. 
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Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en 
vroegen: "Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij 
hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen om Hem 
onze hulde te brengen". Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij 
verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters 
en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor 
waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: "Te 
Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: 
En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de 
geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te 
voorschijntreden, die herder zal zijn over mijn volk Israël". Toen 
ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun 
nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop 
zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: "Gaat een zorgvuldig 
onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden 
hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen". 
Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster 
die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze 
boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het 
zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij 
gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en 
op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden 
hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, 
wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd 
niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een 
andere weg naar hun land. 
 

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Acclamatie: nr. 265 
 

Verkondiging 
 

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

Bereiding van de gaven 
Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: voor De stichting ORISSA ZAL LEVEN! is een 
kleine organisatie die zich ten doel stelt het oprichten, het in stand 
houden en het ontwikkelen van een meisjesschool in de arme 
Indiase deelstaat Odisha, voorheen Orissa. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Jezus, U bent het licht in ons leven   Taizé 

 
Jezus,  U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus U bent, het licht in ons leven 
Open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
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. 
 



 

6 

 

Prefatie: van de openbaring des Heren 

 

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. Vandaag hebt Gij het mysterie van onze redding 
geopenbaard: Christus, het licht van alle volkeren. Toen Hij in ons 
sterfelijk lichaam is verschenen, hebt Gij ons allen nieuw gemaakt 
door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid. Daarom, met alle 
engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, 
loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 
  
Sanctus: “Missa brevis” 
 

Eucharistisch gebed:  nr. 731 V 

 
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 
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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: Resonet in laudibus   
                                                       Kerstlied uit de tijd van Rubens 
 

Resonet in Laudibus 
cum jucundis plaudibus, 
David cum fidelibus, 
Apparuit, apparuit, 
quem genuit Maria. 
Natus est Emanuel, 
quem prædixit Gabriel, 
testis est Ezechiel, 
Apparuit, apparuit, 
quem genuit Maria. 
 

Pueri concinite, 
nato Regi psallite, 
voce pia dicite, 
Apparuit, apparuit, 
quem genuit Maria. 
 
Vertaling: 
Laat hij lof zingen, 
met vrolijk handgeklap, 
David met zijn getrouwen: 
Hij die Maria baarde, 
is verschenen. 
 
Emanuel is geboren, 
zoals Gabriel heeft verkondigd 
en Ezechiel getuigde. 
Hij die Maria baarde, 
is verschenen. 
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Jongens, zingt te zamen, 
zingt psalmen voor de pasgeboren Koning. 
Zegt met vrome stem: 
Hij die Maria baarde, 
is verschenen. 
 

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. 957 Drie koningen zagen een sterre 
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Collecte:  
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
 

                                                                                     

De stichting ORISSA ZAL LEVEN! is een kleine organisatie die zich ten 

doel stelt het oprichten, het in stand houden en het ontwikkelen van een 

meisjesschool in de arme Indiase deelstaat Odisha, voorheen Orissa. Wij 

werken uitsluitend met vrijwilligers en er is geen sprake van enige 

strijkstok. Giften komen dus voor 100% ten gunste van het doel. 

Oók de meisjes van Odisha verdienen een kans. Onze stichting ORISSA 

ZAL LEVEN! gaat specifiek voor onderwijs aan en ontwikkeling van de 

meisjes in Odisha. Meisjes zijn dikwijls kansloos in India. Hun geringe 

schoolbezoek wordt verklaard door de ontbrekende interesse van veel 

families om te investeren in de ontwikkeling van dochters. In India wordt 

de geboorte van een meisje niet ervaren als een zegen. Meisjes hebben een 

zware taak bij het verrichten van allerlei werkzaamheden, waardoor van 

enige educatie geen sprake is.  

      

 

Mede dankzij acties van onze stichting, met 

onder meer de jaarlijkse ondersteuning van 

uw kerkgemeenschap, hebben we de 

afgelopen jaren veel bereikt. Vanaf najaar 

2012 wordt onderwijs gegeven. Momenteel 

ontvangen 43 meisjes uit de nabije regio 

onderwijs. Covid en de gevolgen van de wereldproblematiek maken dat de 

donaties schrikbarend terug zijn gelopen. Hierdoor is de voltooiing van de 
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campus enorm vertraagd met als gevolg dat het aannemen van nieuwe 

leerlingen onmogelijk is. De bouw is grotendeels rond, echter de 

inventaris ontbreekt zoals meubilair, inrichting slaapkamers, linnengoed 

e.d.  

Helpt u ons bij de aanschaf van de inventaris zodat er meer meisjes 

onderwijs kunnen ontvangen? 

Lydia Dekker uit onze geloofsgemeenschap is initiatiefnemer en voorzitter 

van dit project.  

Voor meer informatie:  www.orissazalleven.nl.  
IBANnr: NL26 TRIO 0198397259 t.n.v. Stg ORISSA ZAL LEVEN! te 

Houten  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieringen komend weekend 
 

Za. 14 jan. 19.00 uur Meditatieve viering 
 

Zo. 15 jan. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
 

    
    
    
 

 

http://www.orissazalleven.nl/


 

11 

 

Mededelingen 
 
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. 

 

Meditatieve viering 

Thema van de viering is lucht, het derde van de vier elementen 
vuur, water, lucht en aarde, zoals die vanouds zijn toegedicht aan 
Moeder Aarde. 

Deze avond zullen een klarinet, een trombone en een zangeres de 
viering muzikaal omlijsten. De foto’s zijn van Ad Jekel. 

De viering vindt plaats op zaterdag 14 januari en begint om 19.00 
uur, kerk open om 18.45 uur. Na afloop schenken we koffie en thee 
in de Dagkapel. 

De viering is een initiatief van de Oecumenische werkgroep 
meditatieve vieringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Dit boekje kunt u meenemen. 
Wij wensen u een fijne zondag. 


