R.K. geloofsgemeenschap
O.L.V. ten Hemelopneming
Houten

ORDE VAN DIENST
Zondag 18 april 2021
11.00 uur

Derde zondag van Pasen
Eucharistieviering m.m.v.
leden van Schola Cantorum
Vaste gezangen uit Missa I

Celebrant: pastor O. Swijnenberg
Intrede
Introitus:
Iubilate Deo omnis terra, alleluia: psalmum dicite nomini eius, alleluia:
date gloriam laudi eius, alleluia.
Jubelt voor God, alle landen der aarde, alleluja; bezingt de heerlijkheid
van zijn Naam, alleluja; en brengt Hem uw hulde, alleluja. Psalm 66, 2
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,
in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld,
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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.
Kyrie:
Kyrie eléison.
Christe eléison.
Kýrie eléison.
Gloria:
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex caelestis, Deus Pater ornnipotens,
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.
Gebed
LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing: Handelingen 3, 13-15.17-19
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaak en
Jakob, de God van onze vaderen, heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,
die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend, ofschoon deze
geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de
heilige en gerechte verloochend, en als gunst de vrijlating van een
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moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij
gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan
zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid
gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had
aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou
sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus, en hebt
berouw, opdat uw zonden worden uitgewist”.
Pr. Verbum Domini
Woord van de Heer.

A. Deo gratias
Wij danken God.

Graduale: Psalm 4
Refrein: Als ik U aanroep
geef mij toch antwoord.
Gij zijt mijn waarheid,
Gij die mij ruimte geeft.
Wees mij genadig.

Refrein

Mensen hoe lang nog
lopen wij leugens na,
vinden wij niets.

Refrein

Menigeen vraagt:
wie maakt ons gelukkig geef mij toch antwoord. Refrein
U hebt toch ogen.
Met het licht van uw ogen
zegen mij.
Refrein
Geef mij ruimte.
Doe mij wonen in U alleen.
Tweede Lezing: 1 Johannes 2,1-5a
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar
ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de
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Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden
goedmaakt en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe
weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs: dat we ons
houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet
stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de
waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord.
Pr. Verbum Domini
Woord van de Heer.

A. Deo gratias
Wij danken God.

Alleluia: Alleluia, alleluia
Evangelielezing: Lucas 24, 35-48
Pr. Dominus vobiscum.
De Heer zij met u.
A. Et cum spiritu tuo.
En met uw geest.
Pr. Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas.
A. Gloria tibi, Domine.
Lof zij U, Christus.
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en
hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood.
Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en
zei: 'Vrede zij u'. In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te
zien. Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt
er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het
zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals
ge ziet dat Ik heb'. En na zo gesproken te hebben, toonde Hij hun zijn
handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden
geloven, zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?'. Zij reikten Hem een
stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij
sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was:
Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in
de profeten en in de psalmen'. Toen maakte Hij hun geest toegankelijk
voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zó spreken de
Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn
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verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder
alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn
naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen'.
V. Verbum Domini
A. Laus tibi, Christe.
Woord van de Heer.
Lof zij U, Christus.
Homilie
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbede /acclamatie:
Pr: Dominum deprecemur.
Laten we de Heer smeken.

A. Te rogamus audi nos.
Wij vragen U verhoor ons.
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EUCHARISTISCHE LITURGIE
Bereiding van de gaven
Collecte:
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: bestemd voor organisatie “Handjehelpen”.
Vrijwilligers en stagiaires helpen kinderen en volwassenen met een
beperking. Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst.
Offertorium: De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia,
nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia.
Verrees in Glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia.
De schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia.
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. (4x)
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia.
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia.
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia. (4x)

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

6

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 Pasen
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en
genezing te vinden zullen wij uw naam verkondigen, al onze dagen
maar vooral in deze tijd bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is
voor ons geslacht. Aan Hem danken de kinderen van het licht hun
geboorte tot eeuwig leven. Aan Hem danken Gods uitverkorenen hun
toegang tot het rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de
dood verlost, door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen,
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die
U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:
Sanctus:
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra. gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Eucharistisch gebed: III-b
Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige, heel uw schepping moet U wel
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig,
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U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want
van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden
gebracht aan uw Naam.
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en
ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze
Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand;
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer:
zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, en wil er uw Zoon in
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij
mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed.
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien
worden tot één lichaam en één geest.
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen wij
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de
heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige N.
en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen
de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit
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offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U
worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde
en geloof: samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Willem,
onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het
gelovige volk dat Gij U hebt verworven. Wij vragen U, welwillend te
staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is, en
waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al
uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en
zusters, ja, laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan,
genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn,
om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid,
door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan
deze wereld. 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
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.
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A.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in
eeuwigheid.
Vredesritus
In verband met het Coronavirus zullen we elkaar niet de hand reiken
bij de vredeswens.
Breken van het brood
Agnus Dei:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
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.
- De H. Communie wordt uitgereikt op 1 plaats, vóór bij het altaar.
- In het middenschip wordt u verzocht te wachten tot de
gastvrouw/gastheer aangeeft dat u aan de beurt bent.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Vóór het ter communie gaan dient u eerst uw handen te desinfecteren bij
de desinfectiepalen.
- In de zijtransepten blijft u op uw plaats zitten. Een van de
gastvrouwen/gastheren komt bij u langs met een desinfectiemiddel om
uw handen te desinfecteren.
De voorganger reikt de communie op uw plaats uit.
- De hostie wordt met behulp van een pincet alleen op de hand gelegd.
Communio:
Cantate Domino, alleluia: cantate Domino, benedicite nomen eius: bene
nuntiate de die in diem salutare eius, alleluia.
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Zingt voor de Heer, alleluja; zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn
Naam. Verkondigt zijn heil alle dagen, alleluja.
Psalm 96, 2
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: Regina caeli
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia, quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia.
Koningin des hemels, verheug u, alleluja!
Want Hij die gij gedragen hebt, alleluja!
Is verrezen, zoals Hij gezegd heeft, alleluja!
Bid voor ons bij God, alleluja!
Collecte
Handjehelpen maakt verbinding tussen vrijwilligers die hulp willen
bieden aan kinderen en volwassenen met een beperking, bijvoorbeeld:
autisme of jong dementerenden.
Ze zorgt voor een passende koppeling tussen mensen met een
beperking en vrijwilligers die hun maatschappelijke betrokkenheid willen
omzetten in daden, bv door maatje zijn, samen er op uit, logeergezin,
oppashulp….
Sinds de oprichting is Handjehelpen uitgegroeid tot een professionele
organisatie met 18 medewerkers.
Handjehelpen biedt hulp in de thuissituatie in de regio Utrecht en is
gevestigd aan de Pallas Athenedreef in Utrecht.
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Draagt u deze organisatie een warm hart toe dan is uw gift van harte
welkom.
Bankrekeningnummer: NL67INGB0004069419 t.n.v. Handjehelpen
Utrecht
Meer weten over deze organisatie: kijk op www.handjehelpen.nl
-

-

bij de uitgang staan 2 verschillende collectemanden: het ronde mandje is
bestemd voor onze eigen geloofsgemeenschap,
het vierkante mandje is bestemd voor het goede doel;
houd uw bijdragen alvast klaar in uw hand, zodat het verlaten van de
kerk vlot kan verlopen;
wacht tot de gastvrouw/gastheer aangeeft dat u kunt gaan lopen;
houd 1,5 meter afstand;
napraten buiten de kerk is prima, maar blijf niet te dicht bij de kerkdeur
staan. In de tuin rondom de kerk is voldoende ruimte om elkaar te
ontmoeten en houd ook dan voldoende afstand;

Plaatsbespreking in de kerk
Wilt u volgende week weer aanwezig zijn bij de eucharistieviering dan dient u
zich aan te melden op donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur via het
telefoonnummer 06 – 8267 9291.

Deze Orde van Dienst kunt u meenemen.
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