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

ORDE VAN DIENST
Zondag 2 mei 2021

11.00 uur
Vijfde zondag van Pasen
Eucharistieviering m.m.v.
enkele leden van koor Cantilene
Vaste gezangen uit de
Bonifatiusmis van M. Wittal
Celebrant: Pastor G. Peters
Intrede
Openingslied: Welkom
tekst: M. Poortstra / muziek: T. Löwenthal

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.
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.
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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)
Lofzang:
Refrein: Gloria in excelsis Deo! Gloria 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
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
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Gebed
LITURGIE VAN HET WOORD
Eerste Lezing: Handelingen van de Apostelen 9, 26-31
In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich
bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem
omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas
trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen, en verhaalde hun
hoe hij onderweg de Heer gezien had, en dat deze tot hem had
gesproken, en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in
de naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met
hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de naam de Heer. Hij
sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden hem te
vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten zij
hem weg naar Cesarea, en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu
genoot de kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd
steeds meer bevestigd in de vreze des Heren, en nam gestadig in
aantal toe door vertroosting van de heilige Geest.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Tussenzang: Psalm 23
Tekst: H. Oosterhuis / muziek: T. Löwenthal

Was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken
was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt
dat ik de rechte sporen weer kan gaan achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal bang zijn,
ben jij naast mij ik zal niet doodgaan van angst.
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Jij hebt de tafel al gedekt,
mijn spotters weten niet wat ze zien.
Dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem,
mij inschenkt, drink maar zeg je.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Laat het zo blijven dit geluk deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.
Tweede Lezing: 1 Johannes 3,18-24
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar
met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de
zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij
ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen ook als het ons
veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te
veroordelen mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van
Hem alles wat wij vragen omdat wij zijn geboden onderhouden en
doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte
geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij
ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en
God blijft in Hem. En dat Hij in ons woont weten we door de Geest
die Hij ons gegeven heeft.
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Alleluja: Alleluia, Slava tiebie bože
Alleluia, Alleluia, alleluia 2x
Slava tíe bie Bože 3x
Vertaling: Alleluia, Glorie voor U, o Heer.
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(Taizé)

Evangelielezing: Johannes 15, 1-8
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.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de ware wijnstok en
mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht
draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat
zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik
tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen
vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de
wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij
de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel
vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft,
wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij
elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en
mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het
krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten
draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn".
Woord van de Heer. – Wij danken God.
Acclamatie: Alleluia, Slava tiebie bože
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,
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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.
Voorbeden/ acclamatie: Groter dan ons hart
tekst: H. Oosterhuis, muziek: Huijbers

Omdat gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
EUCHARISTISCHE LITURGIE
Bereiding van de gaven
Collecte:
Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap
Vierkante mandjes: Stichting Epafras. Deze stichting steunt
Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.
Zie uitgebreide tekst achterin deze Orde van Dienst.
U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes
deponeren.
Offerandelied: Wees gegroet Maria: Je Vous salue Marie
Tekst: Wees gegroet Maria
Muziek: Br. Jean-Baptiste de la Sainte Famille, O.c.d.

Je vous salue Marie comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs.
maintenant et a l’heure de notre mort.
Amen, amen alleluia.
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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:
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: IV 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. Wat oud was is tenietgedaan;
wat neerlag is tot nieuw leven opgericht: in Christus is ons leven
geheel en al hersteld.
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:
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.
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Eucharistisch gebed: V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt
ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in
Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil
om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende
hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij één werd met ons in lijden
en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze.
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. God, onze Vader, wij
vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige
Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw
veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen
in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar
U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn
ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen
uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn
Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen,
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over 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.
Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw
Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning
van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U
deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij
vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
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Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige
Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk
ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw
Geest en breng ons elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de
hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan
onze bisschop Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk
hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een
bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door
de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de
maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen,
martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die
op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw
barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze
dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
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 (gezongen)
tekst: H. Oosterhuis, muziek: T. Löwenthal

Onze vader in de hemel uw naam geheiligd
uw koninkrijk komend uw wil geschiedend
zo moge het zijn op aarde en in de hemel.
Geef ons brood van genade, morgen, vandaag nog.
Kwijt onze schulden. Leer ons vergeven. Moedig ons aan
dat wij voortgaan op de weg van het leven.
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.
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
Lam Gods:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 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.
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- 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.
Gezang bij de communie: Woord dat ruimte schept
tekst: H. Oosterhuis/muziek: A. Oomen

Woord dat ruimte schept toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid als rivieren stroomt
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op
even is het waar en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt
geef dat ik volhard in uw vergezicht
Woord dat ruimte schept......
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

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Collecte:
Stichting Epafras Leiden
Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse
gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens
waardevol is, laten wij niemand zitten. Het leven in een
gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt
geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de
taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie
zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je
vrijheid.
Onze geestelijke verzorgers luisteren naar de verhalen van
Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun
levens. We helpen als zij hun hand uitsteken. Soms is onze
hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat
gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar
familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen.
Maar we geven ook geestelijke steun. We staan stil bij
belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt
krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid.
Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen we
Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Naast
overheidssteun is Epafras afhankelijk van giften om dit
belangrijke werk mogelijk te maken.
Meer te lezen op www.epafras.nl
IBAN NL 38 INGB 0005 676067
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Stichting Epafras Leiden

-

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
De viering van zondag 9 mei 2021 (a.s. zondag)
is een 1e H. Communieviering.
Dit is een besloten viering, u kunt zich daar niet voor aanmelden.
Voor de viering op donderdag 13 mei Hemelvaartsdag en de
viering van zondag 16 mei kunt u bellen om te reserveren op
maandagmiddag 10 mei tussen 13.00 en 16.00 uur
Het telefoonnummer is 06 82679291
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Dit boekje kunt u meenemen
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