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20 december 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/ 
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Openingslied 

O Heiland, open wijd de poort  
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord,  
die aller mensen redder zijt,  
zo lang voorzegd, zo lang verbeid.  
 

Besproei ons hart, zo dor en droog,  
met dauw en regen van omhoog.  
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam,  
Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam.  
 

O Morgenstond, zo lang verbeid,  
o Zon van algerechtigheid,  
de dag breekt aan, de nacht is om:  
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom.  
 
 
 
Welkom en inleiding  
 
 
Lucenarium: Het ontsteken van de 4e kaars van de 
Adventskrans 
 
 
 
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. 
 

Met als thema “Geef God de ruimte”  
zetten we een volgende stap richting Kerstmis.  
We kijken naar de adventskrans vier kaarsen zijn al ontstoken. 
Het groen van de adventskrans, teken van de hoop en  trouw.  
Het blijvende groen dat winter en koude trotseert  
en we kijken naar het licht,  
dat wij op het Kerstfeest in overvloed hopen te vinden. 
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♫  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. 
 

Opdat het Woord van God bij ons een goede voedingsbodem mag 
vinden om ons op weg te doen gaan en dat daarbij ons hart mag 
branden van nieuwe hoop en goede moed ontsteken wij vandaag  
de vierde kaars. 
 

♫  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. 
 
 
 
 
Gedicht:   Vurig Licht 
 

Laat uw stralend licht   
Mij weer verlichten in mij , innerlijk 
 

Maak mij helder innig warmend 
Beminnelijke gloed die mij doorgloeit 
 

Geef Uw inzicht in de dingen 
Dring door diepe in mijn zinnen 
 

Dat ik U herken Dat ik U bezing 
In elke vorm die ik bemin 

(Uit U die ons beweegt: A&N Wijngaards-Serrarens) 
 
 
 
 
 
 
Moment van inkeer 
 
V:  God spreek ons vrij, uit liefde 
En opdat wij verder leven met onszelf 
En met elkaar 
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A:  Heer ontferm U 
V:  Ja spreek ons vrij en zie ons aan, 
Laat vriendelijk de wereld zijn 
Geef vrede met wat is gedaan 
of nagelaten werd 
A:  Christus ontferm U 
V:  En houd ons vast en zie ons staan 
Kijk ons met uw mededogen aan 
A:  Heer ontferm U 
V:  Moge zo de Eeuwige en barmhartige God zich over ons 
ontfermen het kwade in ons doven en ons geleiden naar een leven 
dat blijft. Amen. 
 
 
 
♫  Kyrie  
 

Kyrie, Kyrie. 
Gij die op de aarde komt zo klein en weerloos als een kind  
laat Uw komst ons niet ontgaan.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
Christe, Christe,  
Gij de genoemd wordt: God met ons,  
kind van de Geest een man van vrede, ontferm U over ons.  
Christe eleison. Christe eleison 
 
Kyrie, Kyrie. 
Gij die herder en koning blijft tot in de eeuwen der eeuwen, maak 
ons waakzaam tot in het eind.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison  
 
 
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 
 
 
Lezing uit het tweede boek Samuel7,1-5+8b-11+16 
 

Toen koning David zijn intrek had genomen in het paleis en de 
Eeuwige hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te 
verlossen, zei de koning tegen de profeet Natan: ‘Kijk nu toch! Ik 
woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een 
tent staat.’‘ Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Natan  ‘de 
Eeuwige staat u immers ter zijde.’ Maar diezelfde nacht richtte de 
Eeuwige zich tot Natan: ‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 
zegt de Eeuwige : Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? 
“Dit zegt de Eeuwige van de hemelse machten: Ik heb je achter de 
kudde vandaan gehaald om mijn volk, Israël, te leiden. Ik heb je 
bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb al je vijanden voor je 
uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten 
der aarde. Ik heb aan mijn volk, Israël, een gebied toegewezen. 
Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het 
wordt niet langer door  
misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik 
rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust 
gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Eeuwige zegt je 
dat hij voor jou een huis zal bouwen: Jou stel ik in het vooruitzicht 
dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan  en je troon nooit zal 
wankelen.”’ 
 
 
 
Psalm 89 
 

Verlos ons, laat er vrede komen. 
Vervul wat mensen dromen.  
 

Uw genade wil ik bezingen, uw trouw aan elk geslacht verhalen.  
Gij zegt; mijn gunst blijft eeuwig duren,  
de grondslag van mijn trouw is de hemel.  
Met David heb Ik een verbond gesloten,  
met een eed het aan mijn dienaar bezworen.  
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Verlos ons, laat er vrede komen.  
Vervul wat mensen dromen.  
 

Uw nageslacht zal stand houden voor eeuwig,  
uw troon houdt stand door alle tijden.  
Hij zal mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader de God  
van mijn heil is mijn steenrots.  
Voor altijd mag hij rekenen op mijn genade  
mijn verbond met hem blijft gelden voor immer.  
 
 
 
Lezing uit het evangelie volgens Lucas. 1, 26-38 
 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan 
een man  die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje 
heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, 
je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het 
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te 
betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger 
worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.  Hij zal 
een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd, en God, de Eeuwige, zal hem de 
troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik 
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. ’De 
engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal 
het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 
God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, 
ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want 
voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat 
er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar 
weer alleen.                                   
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Lied   
 

God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn,  
en boven alle vrouwen zal zij gezegend zijn  
die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam,   
een roos die zonder doornen in bloeien zal komen staan.  
 

Die bloem gaat zich ontvouwen. Het zonlicht wekt haar zacht -, 
verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht;  
zo heet zij willen wachten, de hoop in zich gevoed;  
zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed.  
 

Zijn warmte zal verlichten de armen in het land,  
Op aarde vrede stichten; kom, reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereld wijd tehuis;  
mensen die Hem vertrouwen worden er kind aan huis.  
 
 
 
Overweging 
 
 
Stilte  
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

V.  Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is. 
A.  Ik geloof dat God 
Zijn Zoon Jezus Christus 
gezonden heeft naar deze aarde. 
V.  Ik geloof in Jezus die in opstand is gekomen 
tegen het onrecht en verdrukking, 
tegen alles wat mensen klein houdt 
en hun het licht ontneemt. 
A.  Ik geloof dat de Geest van Jezus 
in mij leeft en werkt. 
V.  Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben. 
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A.  Ik geloof dat om mij heen is 
de gemeenschap van de Kerk 
en daartoe wil behoren. 
V. Ik geloof dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen 
dat God mij meer naar Zich toe wil trekken. 
Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood. 
A.  Hij wil de blijdschap en niet het verdriet. 
Ik geloof dat Hij bij mij is, 
vandaag en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.  Amen. 
 
 
 

Dienst van de gebeden 
  
 
 
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Voor Solidaridad (NL 05TRIO 0212 1854 11) 
 
 
 
    
Dankgebed 
 
♫  Acclamatie  
Wek Uw kracht en kom ons bevrijden.   
 

V.  Waarom zijt Gij niet hier, niet overal op aarde God, 
als een hand die geneest, een woord dat bevrijdt, 
als een licht dat nieuwe wegen wijst? 
Wij zouden herleven – woestijn zou vruchtbaar worden 
wildernis bewoonbaar, rotsen zouden veranderen in stromen, 
stenen in water. 
 

♫  Wek Uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

V. Wat nu onmogelijk is, zou mogelijk worden, 
er zou een stad van vrede zijn, een nieuwe aarde. 
Hoelang nog moeten wij wachten op U? 
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Wij die uw mensen zijn – door U gemaakt, geleid, gezegend – 
en door geen andere god – 
wij die maar mensen zijn, - ergens tussen geboorte en dood, 
biddend tot U dit uur van ons leven. 
 
♫  Wek Uw kracht en kom ons bevrijden.  
 
V. Wij roepen u in herinnering dat Gij uw trouw hebt toegezegd 
tot in de eeuwen der eeuwen en dat Gij nooit verloochenen zult 
het werk van uw handen. 
Wij roepen u in herinnering wat Gij van oudsher gedaan hebt aan    
mensen aan Abraham, Isaäc en Jakob, aan uw profeten Mozes en 
Elia, aan David uw koning, die Gij als een heilige wijnstok geplant 
hebt. aan Jezus van Nazareth bovenal die is gekomen om uw wil te 
volbrengen die alles volbracht heeft en onze dienstknecht 
geworden is, die onze Heer en Meester is  leidsman ten leven,  
die onze waarheid is, en onze weg. 
 
♫  ‘Wek Uw kracht en kom ons bevrijden. 
V.  Gedenk die mensenzoon, o God, en doe aan ons wat Gij aan 
hem    gedaan hebt zoek ons weer op, kom ons bevrijden trek uw 
handen nooit van ons af. Open uw hemel boven ons, roep onze 
namen, zend ons uw geest, maak ons tot mensen in kracht van 
Hem, uw Zoon en onze Heer levend tot in de eeuwen der eeuwen. 
 
♫  Wek Uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
 
Voorbeden    
V:  Bidden wij tot de Eeuwige,  
dat onze gebeden mogen worden aanhoord: 
 
♫  Acclamatie  
Laat komen Hij die komen zal, verlangend zien wij naar Hem uit.  
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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. 
 
  
Lied 
 

Al wie dolend in het donker in de holte van de nacht  
en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgenwacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht. 
 

Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht totterdood 
Geeft als antwoord op ons vragen ons zichzelf als levensbrood  
nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood.  
 

Tot de groten zal Hji spreken even weerloos als een lam  
het geknakte riet niet breken Hij bewaakt de kleine vlam:  
Hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam. 
 

Dor en droog geworden aarde die om dauw en regen vraagt  
dode mens die snakt naar adem wereld die om toekomst vraagt;  
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam, die mijn welbehagen draagt.  
 
 
♫  Vredewens  
Vrede voor jou, vrede voor jou. 
 
 
Bemoedigend woord: Geduldig vertrouwen 
Heb vertrouwen in het langzame werk van God. 
Wij zijn snel ongeduldig met alles. 
We willen zonder uitstel ons doel bereiken. 
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We zouden graag de tussenliggende stappen overslaan. 
Wij zijn altijd ongeduldig op weg naar iets, 
het onbekende, iets nieuws. 
Toch is de wet van de vooruitgang, dat je pas iets bereikt als 
Je alle tussenliggende, soms onzekere, stappen neemt. 
En dat kunnen er vele zijn. 
 

En zo denk ik dat het ook met jou kan gaan. 
Je ideeën nemen stapsgewijs vaste vorm aan,  
Laat ze groeien, laat ze langzaam vorm krijgen. 
Neem geen overhaaste stappen  
omdat je vandaag al degene bent 
die je morgen zou willen zijn. 
Laat de genade en de omstandigheden je de weg wijzen. 
 

Alleen God  kan je vertellen wat deze nieuwe geest, 
die je langzaam vormt ,met je doet. 
Schenk God het vertrouwen dat het in zijn hand is, die je hierbij leidt  
Accepteer het gevoel van onzekerheid  en onvolmaaktheid 

(Woorden van Pierre Teihard de Chardin SJ  -) 
 
 
Lied 
 

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”eeuwen  lange 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. 
 
 
Slotgebed 
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Mededelingen 
 
 
Zegen 
 
 
Slotlied  

 
 

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israel;  
herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o heer.  
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel. 
 

O kom, Gij wortel Isai, verlos ons van de tyranie,  
van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw.  
Wees blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel.  
 

O kom, o kom, Gij Oriént, en maak uw licht al om bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.  
Weest blji, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom;  
dat wij betreden uwe poort, Jerusalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 
 
O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit.  
O adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! 
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Kerstmis: Kwetsbaarheid als geschenk  
Voorbij de vanzelfsprekendheid, 
maakbaarheid op de proef gesteld, 
kwetsbaarheid in het volle licht… 
Opnieuw ontdekken wie we zijn: 
mens én medemens, ik én wij.  
Kijkend naar het geschenk van het Mensenkind, 
kwetsbaar, waarin de Eeuwige ons aanspreekt. 
Met er zijn voor elkaar. Dat schept toekomst  
bij het Kerstfeest en het Nieuwe Jaar 
 
                                        John Rademakers   
 
 


