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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/ 
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Openingslied 
 

Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.  
 

De duisternis gaat wijken  
van d’eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.  
 

Zij, die gebonden zaten  
in schaduw van de dood  
van God en mens verlaten- 
begroeten ’t morgenrood. 
 

de zonne, voor wier stralen  
het nacht’lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus ‘t eeuwig licht! 
 

Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal. 
 
 
Zegenwens 
 
 
Woord van Welkom 
 
 
Ontsteken van de eerste kaart 
 
 
Lied 
 

Licht voor ons uit, en Woord dat ons goed doet:  
Steek ons aan en maak ons bevlogen! 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet! 
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♫  Gebed om ontferming 
 

Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons, ontferm U over ons. 
  
 
Gebed 
 
 
 
 

Dienst van het Woord 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 63, 16b-17 
 

U bent toch onze Vader? Abraham heeft ons niet gekend en 
Israël zou ons niet herkennen. Maar u, Heer, bent onze vader, 
van oudsher heet u Onze beschermer.  
Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom 
hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer 
voor U hadden? Keer toch terug, omwille van uw dienaren.  
 
 
Tussenzang 
 

Refrein: 
God van de heerscharen, richt ons weer op;  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 
 

Herder van Israël, hoor ons aan,  
die troont op de cherubs, verschijn met luister.   Refrein: 
 

Werp uw macht in de strijd, kom om ons bij te staan.  Refrein: 
 

God van de heerscharen, keer toch terug,  
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.   Refrein: 
 

Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,  
het stekje dat Gij hebt gekweekt.      Refrein: 
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Laat uw hand op uw gunsteling rusten,  
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.     Refrein: 
 

Nooit meer zullen wij U verlaten;  
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.    Refrein:  
 

 
 
Evangelie lezing: Marcus 13, 33-37 
 

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd 
zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 
zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk 
een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om 
de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten 
niet wanneer de heer des huizes komt. ’s Avonds, of midden in 
de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 
Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling 
komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen; wees 
waakzaam! 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
Bereidt de weg van de heer, maakt zijn paden recht,  
en heel de mensheid zal Gods redding aanschouwen. 
 
 
 
 Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

V:  Ik geloof in een God, de almachtige Vader.  
A:  Schepper van Hemel en aarde,  
van al wat onzichtbaar en onzichtbaar is. 
V:  en in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,  
Voor alle tijden geboren uit de Vader.  
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A:  God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.  
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,  
en door wie alles geschapen is.  
V: hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil  
uit de hemel neergedaald.  
A:  Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest  
uit de maagd Maria, en is mens geworden.  
V:  Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden  
onder Pontius Pilatus en is begraven.  
A: Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften,  
Hij is opgevaren ten hemel:  
zit aan de rechterhand van de Vader.  
V:  hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen  
levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. 
V:  die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en 
verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.  
A:  Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.  
V:  Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
A:  Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van 
het komend rijk. Amen.  
 
 
 
♫  Voorbede met acclamatie 
      

Kom naar ons toe, verjaag de nacht,  
kom met uw licht, de wereld wacht.  
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Dienst van de tafel                            
 
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie 
 
 
Lied  
 

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld.  
Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen, Gij waakt de ganse nacht.  
 

Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 
 

O hemellichaam, Jezus dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 
 
 
 
Het halen van het Heilige Brood 
 
 
 
P:  Bidt, broeders en zusters,  
dat mijn en Uw offer aanvaard mag 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 heel Zijn heilige kerk. 
 
 
Gebed over de gaven 
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Prefatie 
 

V: De Heer zal bij U zijn      
A: de Heer zal U bewaren 
V: Verheft uw hart      
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God 
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Eucharistisch gebed 
  

V: Machtige God, met alle eerbied noemen wij Uw naam, die Gij 
gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt. De hemel en het 
land, het licht van deze dag en ook wijzelf God, zijn er dank zij 
U, die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn. Wij noemen U 
van harte onze God en Vader, die doet wat Gij zegt en ons in 
leven houdt, die naar ons zoeken blijft tot Gij ons in den  
vreemde vindt, omwille van Uw Zoon, de eerste van ons allen. 
In stad en land, in mensen en machten, in levenden en doden 
wordt Gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde eens de 
stad van vrede is, het nieuwe Jerusalem, waar alle leed 
geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook, als wij U 
zegenen God, en zingen zonder einde: 
 

♫  Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse 
machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna 
in den hoge. Gezegend Hij, die komt; in de naam des Heren. 
Heilig, heilig, heilig, heilig in de hoge..  
 

V: Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zó bekend met 
ons dat onze namen staan geschreven in uw hand.  
Geen mens zult Gij vergeten dank zij Jezus Christus, uw Zoon, 
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te 
drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van 
mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag 
en de vrede zelf te zijn. 
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij 
danken U, dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten 
einde toe.  
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Heilig deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij 
voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze 
Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in 
zijn handen – hij zegende U, hij brak het en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor 
U gegeven wordt. 
 

Ook nam hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn 
leerlingen met de woorden: 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.  
♫  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 

V: Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is 
en die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam 
gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, 
die is en blijven zal, - uw rechterhand - en tot Hij komt 
verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood 
dat wordt gedeeld. 
 

Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde 
gaat - en maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan 
oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen 
voor uw stad van vrede; breek het geweld in ons en breng ons 
thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons 
midden. 
 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in 
liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze 
paus, en met alle bisschoppen.  
 

Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder 
van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, 
vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 
erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank.  
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A.: 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. 
 
Onze Vader 
 

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. 
 
 
♫  Vredewens 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied  
 

In ‘t laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,  
hoog uit boven de heuvels,  
en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op.  
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,  
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.  
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In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft  
zal ze zien komen op scharlaken paarden,  
op zilvervloten, volkeren, van verre:  
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont.  
Daar weten ze de route van de vrede  
daar is een nieuwe aarde neergedaald.  
 

In ’t laatste van de dagen zal het zijn  
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,  
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok  
en strekt je in de schaduw van de bomen.  
En niemand schrikt meer wakker in de nacht  
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.  
 
 
Mededelingen 
 
 
Gebed 
 
 
Zegenwens 
 

Moge God, die erbij is 
als de zon opgaat en ondergaat, 
onderweg onze wegen richting geven. 
Moge God die ons nabij is 
als we zitten en staan, 
ons omringen met liefde 
en ons bij de hand nemen 
en ons op de eeuwige weg leiden. Amen. 
 
 
Slotlied 
 

Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
 

Het volk dat woont in duisternis  
zal weten wie zijn Heiland is. 
Onverwacht komt van heinde en ver  
de Mensenzoon, de morgenster.            Refrein: 
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Tekens aan sterren, zon en maan,  
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij  
want uw verlossing is nabij.          Refrein: 
 

Wanneer de zee bespringt uw land  
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn:  
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.             Refrein: 
 

Ziet naar de boom, die leeg en naakt  
in weer en wind te schudden staat, 
de lente komt, een twijg ontspruit,  
zijn oude takken lopen uit.            Refrein: 
 

Een twijgje, weerloos en ontdaan,  
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft, verstaat het wel.  
Dat twijgje heet: Emmanuel.        Refrein: 
 

Die naam zal ons ten leven zijn.  
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten, metterdaad  
dat uw Verlosser binnengaat.           Refrein: 
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