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Geloofsgemeenschap 

 Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 



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. 
 
 
Begroeting 
 
Gebed 
V.   Gezegend zijt Gij,  
Koning der Wereld, 
in wiens hand wij geborgen zijn 
als de avond valt 
en het jaar ten einde gaat. 
 

A.    Zegen ons en wie ons 
lief zijn met het licht van 
Uw nabijheid. Amen. 
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Gebed om ontferming 
 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison 
 
 
Lezing naar psalm 121  
 

Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen:  
vanwaar kan ik hulp verwachten? 
Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Hij zorgt dat uw voet niet struikelt, 
Hij slaapt niet, die waakt over u 
Hij sluimert niet en Hij slaapt niet. 
Die over Israël waakt 
De Heer is het die u behoedt, 
Hij staat als een wacht aan uw zijde 
Bij dag zal de zon u niet deren 
Bij nacht doet de maan u geen kwaad; 
De Heer bewaart u voor onheil, 
Uw leven houdt Hij in stand. 
De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan 
Op deze dag en altijd. 
Eer aan de Vader en de Zoon 
En de Heilige Geest 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
En in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Psalm 119 
 

Refrein: 
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 
een licht op mijn pad. 
 

Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden, 
Het staat in de hemel vast.    Refrein: 
 

Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw, 
Als de aarde die Gij hebt gegrond.   Refrein: 
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Evangelielezing: Johannes 1, 1-18 
 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles 
is erdoor ontstaan en zonder dit is nets ontstaan van wat 
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis 
ende duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er 
kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 
Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 
niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 
licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht en naar de 
wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is 
door hem ontstaan en toch kende de wereld  hem niet. 
Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem 
waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel 
ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het 
voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij 
zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het 
Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol 
van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 
gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 
Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: “Hij is het 
over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij 
was er voor mij! Uit zijn overvloed zijn wij allen met 
goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, 
maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus 
gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de 
enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de 
Vader rust, heeft hem doen kennen. 
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Lied 
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 

Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 

Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 

Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 

Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 
 
 
Overweging 
 
 
Lofzang van Maria 
 

Refrein:  
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.   Refrein: 
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Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen,  
voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft hij uiteen. 
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien .   Refrein: 
 

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 belooft,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.   Refrein: 
 
 
Voorbede 
 

L.    Wij danken U, God, voor het voorbije jaar, voor alles wat wij 
van anderen mocht ontvangen, voor mensen die met ons 
verbonden zijn geweest en mensen met wie wij ons verbonden 
weten, die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde, die ons 
verdriet hebben gedeeld, die ons hebben laten delen in hun 
geluk. Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren. 
  

A.   Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 

L.   Wij danken U, God, voor het voorbije jaar, voor allen die in 
stilte aan ons hebben gedacht, voor hen die attent waren in de 
kleinste dingen van alledag; mensen die konden troosten, 
mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.  
Moge dit ook volgend jaar weer gebeuren.  
   

A.   Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 

L.   Wij danken U, God, voor het voorbije jaar, voor allen die ons 
konden bezielen, mensen die een bevrijdend woord konden 
spreken, mensen die konden luisteren, mensen die zomaar 
nabij waren, mensen die rust konden geven. Moge dit ook 
volgend jaar weer gebeuren.  
 

A.   Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
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L.   Wij danken U, God, voor het voorbije jaar voor mensen voor 
wie wij iets mochten betekenen, mensen die onze liefde 
durfden ontvangen, mensen die ons een kans hebben gegeven, 
mensen die konden vergeven. Moge dit ook volgend jaar weer 
gebeuren. 
  

A.   Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 

Parochiële intenties: 
 

L.   God, help ons om onze tijd van leven goed te gebruiken, 
niet uitsluitend voor onszelf maar vooral ook voor hen met wie 
wij het dagelijks leven delen. Moge zo geluk ons deel zijn, ook 
het komende jaar. Amen 
 
 
 
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 
 

Vrede voor jou, vrede jou. 
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 

 
 
Zegenwens 
 
 
Slotlied 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Tijd glijdt door onze hand als water 
en laat soms enkele druppels na. 
Want hierop volgt altijd het later, 
laat slechts herinneringen na. 
Die in een kringloop ons omringen, 
onze gedachten laten gaan. 
Over de reeks voorbije dingen 
die ons dan weer voor ogen staan. 
De tijd begint steeds met seconden 
die tikkend naar minuten gaan. 
En die daarna de uren vonden 
om die hun slag te laten slaan. 
Zo gaat de tijd al vele jaren 
en eeuwenlang in 't ritme voort. 
Je vraagt je af wat er nog zal komen 
maar God heeft alles in Zijn hand. 
Hij laat ons visioenen dromen 
van het door Hem beloofde land. 
Houdt die droom aldoor in gedachten 
want Hij roept ook ons tot zijn licht, 
als we vol vertrouwen zijn heil verwachten 
met het nieuwe jaar in zicht. 
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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  

https://www.rkkerkbennekom.nl/

