ORDE VAN DIENST

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

Zondag 22 november 2020
om 11.00 uur
Christus, Koning van het heelal
Eucharistieviering m.m.v. leden
van het Koor Cecilia
Vaste gezangen uit “Bonifatiusmis-M. Wittal
Celebrant: Pastoor F. Hogenelst
Intrede
Openingslied: Aanbidt en dankt uw Vader
Aanbidt en dankt uw Vader, God,
die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap
en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam,
bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn
voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op 't grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.
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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,
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.
Heer ontferm U:
Heer, ontferm U over ons (3x)
Christus, ontferm U over ons (3x)
Heer, ontferm U over ons (3x)
Eer aan God:
Refrein: Gloria in excelsis Deo! Gloris Deo Domino!
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.!
Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Refrein
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Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Refrein
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Refrein
Gebed
LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste lezing: Ezechiël 34, 11-12. 15-17
Zo spreekt God de Heer: 'Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn
eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich
onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik
omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze
ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn
schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, -spreekt God de Heer-.
Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug,
het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer kracht en het
gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden zoals
het behoort. En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -: Ik zal
recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram
en bok".
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang: Zingt en speelt voor de Heer
Refrein: Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
Zegt voor alles dank aan God.
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
zegt voor alles dank aan God.
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Zingt nu de Heer een nieuw lied, een nieuw lied,
zingt de Heer, aarde alom;
zingt de Heer, zegent zijn naam,
dag op dag verkondigt zijn heil.

Refrein

Eert de Heer om zijn heerlijke naam:
draagt dan uw gaven, uw gaven Hem aan,
komt in zijn hoven, zijn hoven getreden.
Buigt, plechtig getooid, voor de Heer.

Refrein

Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest,
Vader, Zoon en heilige Geest,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen, amen.

Refrein

Tweede Lezing: 1 Korintiërs 15, 20-26.28
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korintiers.
Broeders en zusters, Christus is opgestaan uit de doden als
eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens
de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding van
de doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in
Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en
voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus
toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap
aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle
machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld
dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder
zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is
de dood. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de
Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene, die het al aan Hem
onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
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Alleluja
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja!
Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.

Refrein

Evangelielezing: Mattheüs 25, 31-46
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.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de mensenzoon
komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij
plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór Hem
bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden,
zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken
aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het rijk dat
voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had
honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij
te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij
bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan
zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven? En
wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of
naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de
gevangenis en zijn U komen bezoeken? De koning zal hun ten
antwoord geven: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor
één dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.
En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij,
vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn
trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven.
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Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een
vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en hebt Mij niet
gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen
bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer,
wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling
of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U
gezorgd? Daarop zal Hij dan antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al
wat gij niet voor één van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook
voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige
straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Verkondiging
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;
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de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.
Voorbeden/ acclamatie: Eeuwige, erbarm U over ons
EUCHARISTISCHE LITURGIE
Bereiding van de gaven
Collecte:
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: voor de Nationale Jongerencollecte, bestemd
voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het
jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst.
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes
deponeren.
Offerandelied: Handen heb je om te geven m. W. Boyce
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Refrein: Open je oren om te horen
open je hart voor alleman
Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn voor alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Refrein
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Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Refrein

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
allen staan tot en met de vredeswens

Pr:
A:
Pr:
A:
Pr:
A:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie: Van Christus koning
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. 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. Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid
gekroond, Priester in eeuwigheid, Koning en Heer van heel de
schepping, Jezus Christus, Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard.
Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht, om
onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe
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schepping. Hij zal U een koninkrijk verwerven, God, een koninkrijk
van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een
koninkrijk van vrede. 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:
Heilig:
Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis Deo!
Hosanna in excelsis.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in excelsis Deo!
Hosanna in excelsis
Eucharistisch gebed: IIIb
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, 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.
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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 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.
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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.
Vredeswens:
In verband met het Coronavirus zullen we elkaar niet de hand reiken
bij de vredeswens.
Priester: Heer Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd: Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik
u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één.
Gij, die leeft in eeuwigheid,
Allen:
Amen.
Priester: De vrede des Heren zij altijd met u
Allen:
En met uw geest.
Breken van het brood
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Lam Gods:
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonder der wereld, geef ons de vrede.

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.
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Gezang bij de communie: Czarna Madonna (Pools marialied

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.
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A: Amen.
Pr: Gaat allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
Slotlied: Christus, Gij Heer van alle dingen
Christus, Gij Heer van alle dingen,
en Maker van wat adem heeft,
wij willen uwe bruid bezingen,
de Kerk die ons het leven geeft.
Waar wij als kind'ren zijn geboren
een-zelfde stam, een moedertaal,
omdat Gij ons hebt uitverkoren
te delen in uw bruiloftsmaal.
Waarnaar wij altijd wederkeren
o veilig huis, o moedergrond,
waar wij van U de liefde leren,
waar wij bestaan totdat Gij komt.
Dan zult Gij in het eind verschijnen,
uw Kerk ziet wachtend naar U uit,
Christus de herder roept de zijnen
de bruidegom begroet zijn bruid.
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Collecte:
Nationale Jongerencollecte
In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in Nederland de
jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats, vastgesteld door de
Nederlandse bisschoppenconferentie.
Graag willen wij u deze collecte van harte aanbevelen. De opbrengst
van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke
jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom.
Ter gelegenheid van deze jongerencollecte wil ik u graag meer vertellen
over het werk van het jongerenpastoraat.
Bijna elke maand zijn er activiteiten voor de jongeren in de leeftijd 16 tot
30 jaar. De jongerenwerker organiseert samen met het jongerenplatform
o.a. het Kerstgala, het kloosterweekend en de diocesane palmzondag
viering met kardinaal Eijk. Daarnaast organiseert het jongerenpastoraat
ook de Tarcisius misdienaarsdag en de vormelingendagen voor de drie
vicariaten. En als dat nog niet genoeg is, organiseren wij onder leiding
van vicaris Pauw ook een kind -én tienerkamp in de zomer!
Bij de landelijke projecten kunt u denken aan de jongerenbedevaart
naar Rome in 2021 die georganiseerd wordt door Mgr. Woorts en Jong
Katholiek. En voor in de toekomst de Wereldjongerendagen in 2023 in
Lissabon.
Wilt u met uw parochie bijdragen aan het jongerenpastoraat en zo deze
activiteiten mogelijk maken? Uw financiële steun wordt zeer
gewaardeerd. Dankzij uw gift en inzet zijn wij in staat het geloof door te
geven aan een volgende generatie.
De opbrengst van de jongerencollecte kunt u overmaken naar:
“Nationale Jongerencollecte IBAN NL11 INGB0002784498 t.n.v.
Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte
2020”

-

-

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;
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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.

U kunt deze Orde van Dienst mee naar huis nemen

16

