
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

10 januari 2021 
Geloofsgemeenschap 

 Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 



Openingslied 
 

Om een mens te zijn op aarde,  
zonder aanzien, zonder macht  
is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht.  
 

Om een vuur te zijn op aarde  
dat verwarmt maar niet verslindt  
is hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind.  
 

Om een licht te zijn op aarde  
dat de duisternis verjaagt  
is hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt.  
 

Om een zwaard te zijn op aarde  
dat verdeelt maar niet vermoordt  
is hij onder ons geboren vrede stichtend door zijn woord.  
 

Om een kracht te zijn op aarde  
die de machten zal verslaan  
is hij onder ons geboren slechts vertrouwend op Gods naam.  
 

Om de vreugde van de aarde,  
vrede, recht in overvloed,  
is hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet. 
 
 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest  
zij met u allen. En met uw geest. 
 
 
Schuldbelijdenis 
 

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.  
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Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd  
alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven, en ons geleiden  
tot het eeuwige leven. Amen. 
 
 
♫  Kyrie 
 

Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons, ontferm U over ons.  
 
 
 
 
 ♫  Gloria  
 

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde,  
aan de mensen van goede wil.  
Wij loven U. Wij zegenen U. Wij verheerlijken U.  
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse koning, Heer God, almachtige Vader, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,  
die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. ontferm U over ons.  
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de allerhoogste Jezus Christus,  
met de heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen. 

 
 
 
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 
 
Eerste lezing: Jesaja 55, 1-11; Jesaja 12, 2-3.4bcd. 5-6 
 
 
 
Psalm 
Refrein: Gij zult in vreugde water putten   
aan de bronnen van uw redder. 
 

Ik dank u, O Heer, Gij waart toornig op mij,  
maar nu schenkt Gij troost en vergeving. 
Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem,  
ik hoef voor geen onheil te vrezen.    Refrein: 
 

De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht,  
Hij toont zich mijn helper en redder. 
Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn Naam,  
verkondigt de volken zijn machtige daden 
Maakt alom zijn grootheid bekend.    Refrein: 
 

Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed,  
laat heel de aarde het horen 
Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont,  
want Israëls Heilige woont in uw midden.  Refrein: 
 
 
Tweede lezing: Johannes 5, 1-9 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja  
U komt lof toe, U onze zang, U alle glorie Vader, Zoon en 
heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.  
 
 
Evangelielezing: Marcus 1,7-11 
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♫  Acclamatie      Halleluja  
 
 
Overweging 
 
 
♫  Voorbede, vooraf gezongen 
 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,  
Koning van de Vrede.  
 
Tussen de voorbeden: Heer onze God, ontferm u over ons.   
 

 
 

Dienst van de gebeden 
  
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
      NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus 

Collecte 2: Caritas NL68 RABO 0157 6511 85 
 
Offerandelied  
 

Deze woorden aan jou opgedragen  
hier en heden prent ze in je hart  
berg ze in het binnenst van je ziel  
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze  
thuis en onderweg, waar je ook bent  
als je slapen gaat en als je opstaat  
deze woorden aan jou toevertrouwd.  
 
Bind ze als een teken aan je hand  
draag ze om je voorhoofd als een snoer  
ter gedachtenis, vlak op je ogen.  
Grif ze in de stijlen van je deur  
schrijf ze in de palmen van je hand.  
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Dat vermeerderen je levensdagen  
en de jaren van je zoons en dochters,  
dat je bloeien zult en niet verwelken,  
bomen aan de bron. Hoor Israël.  

 
 
Gebed over de gaven 
 
 

De Heer zij met u:  En met uw Geest 
Verheft Uw hart:  Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

 
Prefatie 
 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
 

 
Heilig  
 

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

 
♫  Acclamatie 
 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.   
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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. 
 
 
Vredewens 

 
 
♫  Lam Gods 
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de Vrede 
 
 
Communielied  
 

Vanwaar zijt Gij gekomen, wij wisten niets van U.  
In onze stoutste dromen was God nooit hier en nu.  
Een nieuwe God zijt gij,  
die onder ons wilt wonen, zo ver weg, zo dichtbij.  
 

Gij zijt ons doorgegeven, een naam een oud verhaal,  
Uw woorden uitgeschreven in ied’re mensen taal  
Ons eigen levenslot met Uw geluk verweven,  
zo zijt Gij zo dichtbij.   
                           
Gij zijt in ons verloren, wij durven U niet aan,  
Uw stem in onze oren, Uw komst in ons bestaan.  
Een mens van vlees en bloed,  
een kind voor ons geboren, een mens die sterven moet. 
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Gebed na de communie 
 
 
Zegen en wegzending 
 
De Heer zij met u. En met uw Geest 
Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen 
Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. 
 
 
 
Slotlied 
 

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 Hij 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.  
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