Laudenviering

zondag 27 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: www.rkkerkbennekom.nl/.
De locatieraad
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GONG
ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.

WELKOM
Welkom in deze kerk. We trekken ons even terug uit het dagelijkse
om te kunnen loslaten wat ons belast en ons open te stellen.

ONTSTEKEN VAN HET LICHT
LUCERNARIUM
Antifoon:
O licht van de wereld, o Zoon door de Vader verheerlijkt:
aanvaard onze dank en eer!
U alleen komt de lofzang toe – van allen die U toebehoren.
Heel de wereld verheerlijkt U – die ons het leven geeft.
(Antifoon)
Gij hebt in ons hart gelegd - het beeld van uw helder licht
opdat wij zoeken uw aangezicht, - om in uw licht het licht te zien.
Wij die in de schaduw van de dood - op weg zijn naar uw licht:
geef ons om eenmaal te komen - in de glans van uw koninkrijk.
(Antifoon)

DREMPELGEBED
De mens van uw hart
hebt Gij verwekt
midden onder ons,
als een licht ons vooruit,
als een teken ons gegeven,
als het verlossende woord.
Zullen wij ook na vandaag nog
in Hem
uw beeld en gelijkenis lezen?
Geef,
dat wij Hem vinden
en herkennen in elkaars ogen,
geef dat wij Hem weerspiegelen
als licht voor ons allen.

HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT
Cantores
1.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

Allen lezen
2.

3.

Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Adam koning schiep
die zou heersen over alles
wat Hij in het leven riep.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
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Cantores
4.

5.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij deed met Abraham
die Hij nageslacht beloofde
talrijker dan korrels zand.

Allen lezen
6.

7.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Mozes riep bij naam
die zijn volk de weg moest wijzen
naar het land van Kanaän.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.

Cantores
8.

9.

Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Jona moed insprak
die de mensen moest bekeren
tot vertrouwen in de Naam.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Elia sprak
die de storm van angst en twijfel
met een stille bries doorbrak.

Allen lezen
10. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.
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11. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.
Cantores
12. Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.

PSALM 105 1:10
Antifoon wordt gezongen door de cantors, psalm gelezen
door lectoren.
Antifoon:
Looft de Heer, roept aan zijn naam, wijdt een lied aan zijn talloze
wonderen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken,
zing en speel voor hem,
spreek vol lof over zijn wonderen,
beroem u op zijn heilige naam.
Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
Zie uit naar de HEER en zijn macht,
zoek voortdurend zijn nabijheid.
Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan,
de oordelen die hij heeft uitgesproken,
nageslacht van Abraham, zijn dienaar,
kinderen van Jakob, door hem verkozen.
Hij is de HEER, onze God,
zijn besluiten gelden over de hele aarde.
Tot in eeuwigheid zal hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten,
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9.
10.

het verbond dat hij sloot met Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed.
Voor Jakob verhief hij het tot wet,
voor Israël tot een eeuwig verbond.

MUZIEK
LEZING LUCAS 2, 22-40
Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van
Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem
om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet
van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden
toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer
voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er
woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven
voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door
de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk
is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu
laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want
met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten
overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de
heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en
moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon
zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in
Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een
teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht
komen.’ Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel,
uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had
ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar
weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende
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met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht
hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de
bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de
Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun
woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd
met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

STILTE
WAT AL EEUWENLANG VERTELD IS
Wat al eeuwen lang verteld is,
doorgegeven aan elkaar;
waar Gods Woord getrouw vermeld is
ligt zijn Blijde Boodschap klaar;
weest verheugd, 'k zal met je gaan,
weest verheugd, ik ken jouw naam.
Woord van God aan ons gegeven
een kompas in ons bestaan
geeft die richting aan ons leven
waardoor wij behouden gaan.
God met ons: geen zware last.
God met ons: Hij houdt ons vast.
Woord van God aan ons gegeven
een kompas in ons bestaan
geeft die richting aan ons leven
waardoor wij behouden gaan.
God met ons: geen zware last.
God met ons: Hij houdt ons vast.
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LOFZANG VAN ZACHARIAS
Antifoon:
Zo goed, zo erbarmend is onze God,
de hemelse zon zal over ons opgaan.
Gezegend de Heer, Israëls God!
Hij zag om naar zijn volk en voltrok de verlossing;
want een held heeft Hij voor ons doen opstaan, een redder,
in het huis van David, zijn dienaar.
Nu vervult zich wat Hij beloofd heeft,
sinds eeuwen verkondigd door zijn profeten;
een leven tegen de vijand beveiligd,
niet langer door al wie ons kwaad wil bekneld.
Zo is zijn barmhartigheid voor onze vaderen;
nooit werd het vergeten, zijn heilig verbond,
de belofte aan Abraham, onze vader,
de eed die Hij eenmaal gezworen heeft:
Dat wij, verlost uit de macht van de vijand,
zonder vrezen Hem zouden dienen,
naar zijn wil vragend, naar recht ons gedragend,
ons leven levend onder zijn oog.
(Antifoon)
En gij, kind, gij zult worden genoemd
profeet van de Allerhoogste,
zult een voortrekker zijn voor zijn aangezicht uit
om de weg voor de Heer te bereiden;
om zijn volk te geven kennis van heil
wanneer hun het kwaad wordt vergeven.
Zo goed, zo erbarmend is onze God.
De hemelse zon zal over ons opgaan.
Verschijnend voor wie zonder uitzicht
in duisternis zaten en schaduw des doods;
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Om zo onze voeten te richten
op de weg die naar vrede leidt.
Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, Zoon en heilige Geest.
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
(Antifoon)

WIEROOK ONTSTEKEN
LAAT MIJN GEBED
Laat mijn gebed mogen stijgen als wierook omhoog tot uw aanschijn
moge het als ik mijn handen ophef tot een waardig offer u zijn.
Wanneer ik roep tot U, verhoor mij, o Heer.

VOORBEDEN MET GELEZEN ACCLAMATIE
Allen:

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

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.
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NUNC DIMITTIS
Tekst:

Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum
tuum in pace.
Vertaling: Laat uw dienstknecht gaan Heer, volgens uw woord, in
vrede.

SLOTGEBED
Heer, onze God,
als gij ons uw woord niet had gegeven,
waren wij blinden langs de weg van het leven.
Geef dat wij anderen tot licht mogen zijn
in het voetspoor van Hem die voor ons de ware weg ten leven is:
Jezus Christus, uw Woord en onze Broeder. Amen.
MEDEDELINGEN

GEZICHT VAN HOOP
Jij geeft het land een gezicht,
de vluchteling ziet licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Jij geeft de hoop een gezicht,
wanhopigen zien licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Jij geeft de toekomst gezicht,
de radelozen licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Niet de aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw die leven laat.
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WEGZENDING EN ZEGEN
V

De Levende zegene en behoede U, de Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
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