Feest van Christus Koning

22 november 2020
Geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina
Bennekom

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: https://www.rkkerkbennekom.nl/
De locatieraad
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Openingslied
Hier in de schaduw van de stilte
geborgen in gebed en zang,
ver weg van haasten en de kilte
van dag aan dag, van klein belang,
Hier in het lezen en het schouwen,
in wijsheid en in zwijgzaamheid,
Kan menigeen zich toevertrouwen
aan stilstaan tot in eeuwigheid.
Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnengaat,
Wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
Wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid,
Ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid.
Wie in dit vieren wil verkeren
waar leegte in de ziel verwijdt,
Zal aan de jaren niet verteren,
ontdekt de zegen van de tijd.
Langzaam verschijnen gouden lagen
van Gods onzichtbaar stil Gelaat,
Als een icoon gezien, gedragen,
als teken van de eeuwigheid.

Welkom
♫ Gebed om ontferming
Kyrie Eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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Lofzang
Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
Hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
Houdt Hem in ere!
Zingt van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem, het woord van alzo hoge;
houd Hem in ere!
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Ezechiël 34, 11-12.15-17
Dit zegt God, de Heer: ik zal zelf naar mijn schapen omzien en
zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudden op zoek
gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn
schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen
waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere
wolken. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten –
spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek
gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden,
zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren
zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God de Heer: Ik zal
rechtspreken tussen het ene schaap en het andere, tussen
rammen en bokken.
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Psalm 23
Refrein:
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij iets ontbreken
Hij brengt mij naar grazige weiden,
daar mag ik rusten aan de waterkant,
Zo kom ik verkwikt weer tot leven
om ver te reizen aan Zijn hand.
Al moet ik door duistere dalen,
ik ben niet bang meer in het vreemde land
Onder Zijn hoede voel ik mij veilig,
Hij is steeds bij mij, ik ben in Zijn hand.

Refrein:

Hij nodigt mij uit aan Zijn tafel,
en allen die tegen mij zijn gekant,
Moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven,
dat Hij mijn beker vult tot de rand.
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet van alle kant
En altijd keer ik terug naar mijn herder
tot in lengte van dagen blijf ik in Zijn hand.

Refrein:

Evangelielezing: Mattheüs 25, 31-46
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en
jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of
dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als
vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
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En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.” Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde
toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het
eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst
en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en
jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet.
Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij
niet.” 44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben
wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek
of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”
En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben,
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het
eeuwige leven.
♫ Acclamatie
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
(Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft)

Overweging

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,
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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
Keer U om naar ons toe,
keer ons toe naar elkaar,

DIENST VAN DE TAFEL

Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap
Collecte 2: Voor de straatkinderen van Bolivia (ENDA)

Lied
Die mij droeg, op adelaarsvleugels ,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid
totdat ik kon vliegen op eigen kracht …
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♫ Vredewens
Vrede voor jou.

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.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Breken en delen

Lied
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.”
Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door t luis’tren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Refrein:
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Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Refrein:

Dankgebed

Mededelingen

Zending en zegen

Slotlied
Geniet maar van de zonverlichte uren,
de wonderlijke alledaagsheid van bestaan
Leef in het nu, dat levenslang kan duren,
laat wat je zelf niet kunt veranderen toch gaan.
Dat je gezond bent, goed van lijf en leden,
te eten hebt en lieve mensen om je heen,
Gekapt hebt met een uitzichtloos verleden,
Geniet ervan, wees hier, vandaag, vraag niet waarheen.
Kom onderdak bij mij en laat je verwarmen,
Breek met bezorgdheid, neem bestaan zoals het komt,
Leer elke dag het leven te omarmen,
Raak door verdriet, door leed en angst niet afgestompt.
Er is een weg, die ons naar goed zal leiden,
Een inzicht dat zich losmaakt van benauwd bestaan,
Een diep vertrouwen, dat voor ingewijden
Het leven rijker maakt, dat mensen op doet staan.
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