7 februari 2021
Geloofsgemeenschap
Maria Virgo Regina
Bennekom

Openingslied
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.
Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat?

Welkom
Lucenarium Ontsteken van de Paaskaars

Lied
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud een voor een en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn.
Niet uit elkaar genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.

Gedicht: Venster van de ziel
Ik wens je ogen toe
Die de kleine dingen van de gewone dag zien
En in het licht zetten;
Ik wens je oren toe
Die de nuances en de ondertonen
1

In het gesprek met anderen opnemen;
Ik wens je handen toe
Die niet lang overleggen
Of ze zullen helpen en goed zullen zijn.
Licht dringt door het venster van de ziel
In ons binnenste
En straalt terug in onze omgevingOnderweg met medemensen.
Je moet als een venster zijn
Waardoor Gods liefde in de wereld uitstraalt
(Edith Stein)

Moment van inkeer

Kyriegebed
Moge de Eeuwige en barmhartige God zich over ons ontfermen
het kwade in ons doven en ons geleiden
tot een leven dat blijft. Amen.
♫ Luister, wees genadig Heer, gedenk toch Uw volk!

♫ Lofzang
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
Naam die ons leven draagt!

Gebed

Dienst van het Woord
Eerste Lezing uit het boek Job 7, 1 – 4. 6 – 7
Job sprak: Is het aardse leven van de mens geen slavendienst,
brengt hij zijn dagen niet door als een dagloner? Als een slaaf
smacht hij naar schaduw, als een dagloner wacht hij op zijn
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loon. Maanden van leegte heb ik ervaren, nachtenlang werd ik
door ellende overmand. Als ik ga slapen, vraag ik: “Wanneer
sta ik weer op?” Maar de avond duurt en duurt en onrust vervult
me tot de ochtendwind komt. Mijn dagen gaan sneller dan een
weversspoel, ze haasten zich naar een einde zonder hoop.
Tot zover de woorden van Job.
Wij danken God

Psalm 146
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm tot het laatst voor mijn God.
Hij die recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.
De Heer, die de geboeiden bevrijdt,
de Heer, die de blinden weer zien doet.
Een psalm tot het laatst voor mijn God.
De Heer die opricht de gekromden,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven.
De Heer waakt over de vreemdeling
en houdt staande weduwe en wees.
Maar de wandel der bozen verstoort Hij.
Een psalm tot het laatst voor mijn God.
De Heer heerst tot in eeuwigheid, uw God,
Sion, geslacht op geslacht.
Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm tot het laatst voor mijn God.
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Lezing uit het evangelie volgens Marcus 1, 29 – 39
In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met
Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas,
Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken
met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand
vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze
begon voor hen te zorgen.
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de
mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners
van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij
genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen
uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten
wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker
was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame
plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem
waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden
hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’
Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de
dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws
kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. ’In heel
Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij
demonen uit.
♫ Acclamatie
Uw woord is waarheid Heer, waarvan Uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden?

Overweging

Stilte
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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.
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.

Lied
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.
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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 Caritas (NL68 RABO 0157 6511 85)

Dankgebed
God van alle leven, bron van ons bestaan,
steeds weer zoeken wij uw aangezicht
en toont Gij uw gelaat in tekens
van liefde, vriendschap en nabijheid.
♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.
Gij hebt ons uw woord gegeven
om het te volbrengen ons leven lang.
Als gids wijst Gij ons de weg
en leidt ons naar uw rijk van vrede
♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.
Gij hebt ons uw eigen Zoon gegeven, een mens naar uw hart,
vol mededogen en trouw.
Als geen ander heeft Hij uw liefde verbeeld,
zijn leven werd ons tot geluk en zegen.
♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.
In dit brood geeft Gij uzelf,
mogen wij delen in al wat Gij zijt.
Zo sterkt Gij ons en brengt Gij ons tot leven.
Gij reikt ons uw hand en spreekt ons vrij.
♫ Uit uw overvloed verzadigt Gij al wat leeft.
Wij danken U voor al uw goede gaven
en bidden: laat komen uw rijk.
Breng ons tezamen en voltooi
wat Gij eens begonnen zijt door Jezus, uw Gezalfde. A. Amen
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Voorbeden
Pastor: Laat ons bidden tot de levende God.
♫ Acclamatie: Die ons allen bij name noemt: zie ons aan!

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.

Lied
Verborgen God, laat je toch vinden,
treed toch tevoorschijn laat Je zien!
Wij zoeken Jou me 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.

Gedicht Jouw stem in mij
Jouw stem in mij doorklinkt mijn hart,
verwarmt mijn huid, mijn lijf;
en huilt en juicht en zwijgt in mij.
Mijn stem wordt zachter, ik verstil.
Jij zingt in mij. Jouw stem in mij, jouw zingen draagt
mij als de avond valt, en bergt mij in jouw hand.
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In mij ontwaakt vergeten tederheid.
Jij zingt in mij. Jouw stem in mij, een klankfontein,
een toekomstlied, een bron van liefde ongedacht.
In mij ontkiemt als zaad het eerste licht.
Jij zingt in mij. En door jouw adem aangeraakt
krijgt ook mijn stem weer klank.
Een lied groeit waar jij woont in mij.
En in de nieuwe dageraad zing ik van Jou.
(Margreet Spoelstra)
Slotgebed

Mededelingen

Zegenwens

Slotlied
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid;
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid.
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht;
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest
en waar Hij leeft aan Vaders hand
daar heerst een goede Geest.
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