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CORONA maatregelen 

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. 
Samen kunnen we het virus de baas. 

 1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona 
gerelateerde ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

 2. Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt. 
 3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
 4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw 

huisgenoot is. 
 5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties 

kunnen in een mandje worden gelegd. 
 6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering. 

Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop 
van de viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd. 

 7. Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren 
zakdoekjes! 

 8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders. 
 9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen 
10. Ga NIET knielen; Blijf zitten. 
11. Zing NIET mee met de liederen. 
12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het 

verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND 
13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk) 
14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de 

kerk leeg is; +/- een kwartier na afloop van de viering. 
15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter 

afstand. 
 
Een uitvoerig protocol staat op de website: www.rkkerkbennekom.nl/. 
 

De locatieraad 
  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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OPENINGSLIED: WIJ GROETEN U, O KONINGIN 

Wij groeten U, o koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed're min, o Maria: 

Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
Salve, salve, salve, Regina. 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria.  Refrein: 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria.  Refrein: 

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria.  Refrein: 

BEGROETING EN WOORD VAN WELKOM 

GEBED OM ONTFERMING: 

Litanie van Maria 

V: Heer, ontferm U over ons. 

A: Christus, ontferm U over ons. 

V: Heer, ontferm U over ons, aanhoor ons. 

A: Christus, verhoor ons. 

V: God, hemelse Vader, 

A: Ontferm U over ons. 

V: God, Zoon, Verlosser van de wereld 

A: Ontferm U over ons 

V: God, heilige Geest 

A: ontferm U over ons. 

V: Heilige Drievuldigheid, één God, 

A: Ontferm U over ons. 
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Vanaf nu is het antwoord na elke regel steeds: Bid voor ons. 

Heilige Maria, 

Heilige moeder van God, 

Heilige Maagd der maagden, 

Moeder van Christus, 

Moeder van de Kerk, 

Moeder van de goddelijke genade, 

Aller reinste Moeder, 

Zeer kuise moeder, 

Maagdelijke moeder, 

Onbevlekte moeder,  

Beminnelijke moeder, 

Bewonderenswaardige moeder, 

Moeder van goede raad, 

Moeder van de Schepper, 

Moeder van de Zaligmaker, 

Aller voorzichtigste maagd, 

Eerwaardige maagd, 

Lofwaardige maagd, 

Machtige maagd, 

Goedertieren maagd, 

Getrouwe maagd, 

Spiegel van gerechtigheid, 

Zetel van wijsheid, 

Oorzaak van onze blijdschap, 

Geestelijk vat, 

Eerwaardig vat, 
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Heerlijk vat van Godsvrucht, 

Mystieke roos, 

Toren van David, 

Ivoren toren, 

Gouden huis, 

Ark van het Verbond, 

Deur van de hemel, 

Morgenster, 

Heil van de zieken, 

Toevlucht van de zondaars, 

Troosteres van de bedroefden, 

Hulp van de christenen, 

Koningin van de engelen, 

Koningin van de aartsvaders, 

Koningin van de profeten, 

Koningin van de apostelen, 

Koningin de martelaren, 

Koningin van de Belijders, 

Koningin van de maagden, 

Koningin van alle heiligen, 

Koningin, zonder erfsmet ontvangen, 

Koningin, in de hemel opgenomen, 

Koningin van de heilige rozenkrans, 

Koningin van de gezinnen, 

Koningin van de vrede. 

V: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, 

A: Spaar ons, Heer. 
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V: Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, 

A: Verhoor ons , Heer. 

V: Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, 

A: Ontferm U over ons. 

V: Bid voor ons, heilige Moeder van God, 

A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

V: Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja! 

A: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. 

V: Laat ons bidden, God, 

door de verrijzenis van Uw Zoon 
Jezus Christus, onze Heer, 
hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld. 
Wij bidden U: laat ons door Zijn moeder, de Maagd Maria, 
eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. 
Amen. 

LOFZANG: LOFZANG VAN MARIA 

Antifoon: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om 
God, mijn Verlosser. 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer 
Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd 
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed 
De Machtige groot is zijn Naam! Antifoon: 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
Voor ieder die Hem erkent.    

Hij doet zich gelden met krachtige arm 
Vermetelen drijft Hij uiteen 
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Machtigen haalt hij omlaag van hun troon 
Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Antifoon: 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed 
Maar rijken gaan heen met ledige handen.  

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan 
Zijn milde erbarming indachtig.  

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd 
Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd: Antifoon 

DIENST VAN HET WOORD 

EVANGELIE: LUCAS 1, 26-41 

Acclamatie: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade, naar allen 
die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God. 

OVERWEGING 

GELOOFSBELIJDENIS 

Ik verwacht God de Eeuwige en Ene 
die ons leven draagt. Ik zie uit naar de dag 
die ons aan het licht brengt en doet delen in vreugde. 

Ik verwacht de nieuwe mens, Jezus Messias, God die redt. 
Met groot verlangen wacht ik op de nieuwe dag 
van de geboren naaste: 
dan zal eenzaamheid verdwenen zijn, vinden doven gehoor 
zien blinden dat de weg geëffend is en verheugen lammen zich, 
want ze kunnen weer op pad. 

Ik verwacht een nieuwe toekomst. Ik zie uit naar God, 
die woont onder de mensen, op aarde zoals in de hemel 
ik verwacht mee te maken, de kracht van liefde, 
de geest van God die over ons komt. 
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Reikhalzend zie ik uit naar Gods Koninkrijk, 
die staat van genade waar niemand bedreigt of bedriegt,  
ieder aanspreekbaar en aansprakelijk is, 
waar voorgoed vriendschap is, verbondenheid en vrede 
tot in alle eeuwigheid. 

Amen. 

VOORBEDE: A. MARIA, WEES ONZE VOORSPRAAK 

Collecte: 
1. voor de eigen parochie 
2. Willemshoeve 

MUZIKAAL INTERMEZZO 

GEBED: 
Wees gegroet Moeder 
Vol van genade 
De Heer is met U 
Gij zijt de gezegende onder de Vrouwen 
en gezegend zijn wij, 
de kinderen van Uw schoot. 
Heilige Moeder van God, 
Bid voor ons zonen en dochters van God 
nu en in het uur van onze overwinning 
over karma, ziekte en dood. 
Amen. 

VREDEWENS: 
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LIED: 

Wees gegroet, Maria, 
Vol van genade, 
De Heer is met u, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, 
zondaars, nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 

GEBED: 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; 
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen 
En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot 
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood. Amen. 

Zie de dienstmaagd des Heren; 
Mij geschiede naar uw woord. 

Wees gegroet enz. 

En het Woord is vlees geworden; 
En Het heeft onder ons gewoond. 

Wees gegroet enz. 

Bid voor ons, Heilige Moeder van God, 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
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SLOTGEBED: 

AMEN. 

ZEGEN EN WEGZENDING: 

SLOTLIED:  

God groet u Zui'vre bloeme, Maria maged fijn 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn 
Als Gij niet waart geboren, o reine maged vrij 
wij waren allen verloren. Aan u beveel ik mij 

O roze zonder doren, o violette zoet 
O bloeme blauw in't koren, neem mij in uw behoed 
vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij 
och, wees mij toch genadig, Aan u beveel ik mij 

Met recht zijt gij verheven al boven d’ englen schaar 
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar 
och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij 
en wil van mij niet scheiden. Aan u beveel ik mij. 


