31 januari 2021
Geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina
Bennekom

Openingslied
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Welkom

Gebed om ontferming
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Lofzang
Refrein: Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.
U komt toe alle stem, alle verkracht en zingen.

Refrein:

Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
een en volstrekt in allen en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdesweg, liefdes volharding.
Refrein:
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Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen.
Lichtende levende God.
Moge het worden eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Refrein:

Gebed

Dienst van het Woord
Eerste lezing: Deuteronomium 18, 15-20

Psalm 95
Refrein: Heden als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.
Komt, maakt thans muziek voor de Heer:
de bazuin voor de rots onzer vrijheid!
Treden wij voor zijn aanschijn met lofzang,
jubelend bij de harpen voor Hem.

Refrein:

Het is heden! Hoort naar zijn stem:
verhardt niet uw hart, als bij Meriba,
als bij Massa, toen in de woestijn;
toen uw vaderen Mij hebben verzocht,
Mij tarten en nog zagen mijn daden!

Refrein:

Veertig jaren heeft dat geslacht
mijn wrevel gaande gemaakt
en Ik dacht: “zij blijven een volk
dat zwerfziek is in zijn hart;
zij willen mijn wegen niet kennen.”
Toen zwoer Ik mijzelf in mijn toorn:
“de rustplaats die Ik voor hen had;
als zij; daar nog ooit zullen komen!”
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Refrein:

Evangelielezing: Marcus 1, 21-28
♫ Acclamatie
Halleluja, halleluja.
Maak ons hart ontvankelijk,
Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Halleluja.

Overweging

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel;
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Voorbede
Verborgen God laat je toch vinden
Treed toch tevoorschijn laat je zien!
Wij zoeken jou met hart en zinnen,
Wij zoeken jou, met hart en ziel!
Geef ons de kracht die ene stap te doen
Weg van onszelf, Nabije naar jou toe.
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Dienst van de gebeden
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus)
Collecte 2: voor de Nationale Jongerencollecte
(NL 11 INGB 00027 844 98)

Lied bij de collecte
Als regen die de aarde drenkt, die droog en dorstig is,
zo voedt het woord van God de mens, die doods en duister is.
Als zonlicht dat het groen gewas, uit zaad ontkiemen doet,
zo geeft het woord van God de mens, luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt op ’t heetste van de dag,
geneest het woord van God de mens, die op bevrijding wacht.
O God vernieuw de dorre grond, verzacht wat is verhard,
maak ons gehoorzaam aan uw woord, en mensen naar uw hart.

Dankgebed
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 voor jou.
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Communielied
Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden – want de avond is nabij.
Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen twee in ùw naam te zijn.
Waar aan de witte dis uw teken wordt beleden
verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’. Gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Slotgebed

Mededelingen
♫ Zegenbede
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.
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.

Slotlied
Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,
mij aan het licht roept in het morgenrood,
mij hebt gekend, bemind van meet af aan;
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.
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Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?
Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,
herschep mij in het duister van de nacht:
dat ik als mens mag leven in uw licht
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht.
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