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                            R.K. geloofsgemeenschap        ORDE VAN DIENST 

                           O.L.V. ten Hemelopneming   

        Houten                                            Zondag 15 januari 2023 

             
                                                                     11.00 uur                                

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

 
Voor de viering wordt gezongen:  Ave Maria – J. Haagh 
 
Intrede 
 
Openingslied: nr. 401 Aanbidt en dankt uw Vader 
 
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:  Jesaja 49,3.5-6 
 

Uit de Profeet Jesaja 
De Heer had mij gezegd: "Mijn dienaar zijt Gij, Israël, door wie ik 
mijn glorie ga vinden.” 
Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om 
Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te 
redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans 
echter heeft Hij gezegd: "Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs 
stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik 
maak U ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de 
grenzen der aarde zal gaan." 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 
Tussenzang: Psalm 119-III 
 
Tweede Lezing: 1 Korintiërs 1,1-3 
 

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Korinte  
Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus 
Jezus, en onze broeder Sostenes aan de kerk Gods te Korinte, aan 
hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn 
bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van 
Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u 
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus! 
 
                 Woord van de Heer. – Wij danken God. 
 

Alleluja: nr. 241 
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Evangelielezing: Johannes 1, 29-34 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes. 
A: Lof zij U, Christus. 
 
Evangelielezing: Johannes 1, 29-34 
 

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: 
“Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Deze 
is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die voor mij is, want 
Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan 
Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water 
dopen.” Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit 
de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende 
Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij 
had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en 
blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het 
zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” 
 
   Woord van de Heer. – Wij danken God. 

 
Acclamatie: nr. 264 

 
Verkondiging 

 
Geloofsbelijdenis: nr. 722 
 
Voorbede / acclamatie: Wees aanwezig, Heer ontferm U, Heer 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
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Collecte: 
  
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: War Child werkt in oorlogsgebieden en richt 
zich voornamelijk op ondersteuning en begeleiding van kinderen in 
deze gebieden. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 
 
Offerandelied: Neem mij aan 
 
Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
 
  
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: nr. 730 nr. IV 
  

Heilig: “Bonifatiusmis” 
 

Vervolg Eucharistisch gebed:  nr. 730 nr. IV 
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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 
 
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 



 

 6 

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: Ga met God 
 

(tekst: J. Rankin, muziek: R. Vaughan Willliam, vertaling: G. Landman) 
  

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

    
 

 Voor goede doel                                    Voor eigen parochie 
 

       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 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 . 

https://www.warchild.nl/
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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 en Oekraine  

Niet in het land zelf omdat het vrijwel onmogelijk is om in dat gebied  

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.  

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 

 
 

 
Vieringen komende week en komend weekend 
 

Vr. 20 jan. 10.30 uur Woord- en Communieviering in Loerickerstee 
 

 

Zon. 22 jan. 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantilene 
 

 

 

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. 

Gespreksavond 

Maandagavond 30 januari is er een gespreksavond over heiligen, ingeleid 
door onze medeparochiaan Martin Baas. Hij houdt een korte inleiding en zal 
dan wat meer vertellen over enkele specifieke heiligen.  
De avond begint om 20.00 uur en is in de pastorie. 

Bent u van plan te komen? Geef dit dan door via 
wegvangeloven@gmail.com.  

Wilt u meer weten over een heilige? Geef dat dan door aan Marin Baas,  
via martinbaas@xs4all.nl.  

mailto:wegvangeloven@gmail.com
mailto:martinbaas@xs4all.nl

