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Van Carnaval naar 

Vasten 
 

 

 

 

Gezinsviering in de Maria Virgo Reginakerk 

 te Bennekom op 14 februari 2021 
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OPENING 
 

Openingslied: Morning has broken 

 

 
 

 

Welkom 

 

Openingsgebed 
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Lied: Dit is de dag 

 
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 

Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd en zing verheugd. 

 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. 

Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft. 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

 

Verbeelding 

 

 

Lezing: Lucas 19, 1-10  

 
In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een 

zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie 

Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein 

van gestalte. Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en klom in een wilde 

vijgenboom omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam 

keek Hij omhoog en zei tot hem: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag 

moet Ik in uw huis te gast zijn.' Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem 

vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op: 'Hij is bij een zondaar 

zijn intrek gaan nemen!' Maar Zacheüs trad op de 

Heer toe en sprak: 'Heer, bij deze schenk ik de helft 

van mijn bezit aan de armen; en als ik iemand iets 

afgeperst heb geef ik het hem vierdubbel terug.' 

Jezus sprak tot hem: 'Vandaag is dit huis heil ten 

deel gevallen, want ook deze man is een zoon van 

Abraham. De Mensenzoon is immers gekomen om 

te zoeken, en om te redden wat verloren was.' 
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Lied: Alleluja 

 

 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis:  

 
V:   Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn. 

Die naar ons luistert. 

Die ons bevrijdend nabij is. 

  

A    Ik geloof in Jezus, die mens met ons is geworden. 

Die van ons houdt zoals we zijn. 

Die oog heeft voor kwetsbare mensen. 

  

V    Ik geloof in de Geest, die ons mensen bezielt. 

Die ons verbindt met elkaar. 

Die ons steeds weer nieuw maakt. 

  

A    Ik geloof in de mensen om mij heen, 

dat zij goed en waardevol zijn. 

Dat zij zoeken naar geluk. 

Dat zij door God bemind worden. 

  

V    Ik geloof in het leven, door God gegeven, 

dat God met mij gaat. 

Dat Hij naar mij omziet 

en helpt waarachtig te leven. 

  

A    Ik geloof dat God mensen verzamelt 

om het goede te doen en vrede te brengen. 

Ik geloof dat God ons leven heeft gegeven, 

sterker dan de dood.  

Amen. 
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Voorbede  

 

 

Acclamatie: 

 

 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

Collecte 1:  Eigen geloofsgemeenschap  
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus) 

Collecte 2: Nat. Ver. De Zonnebloem  
(NL74 RABO 0132 8303 29) 

 

 

Klaarmaken van de tafel 

 

Lied: Als je aan tafel gaat 
 

Refrein: 

Als je aan tafel gaat, 

laat dan een plaatsje open  

want je weet niet of onverwacht 

iemand komt binnenlopen  

die vraagt: “Heb jij wat brood voor mij?”  

die vraagt: “Heb jij wat brood voor mij?” 

 

Weet je er zijn zoveel mensen 

die als ze slapen gaan 

weten dat als zij ontwaken 

niets op hun tafel zal staan.  
 

Refrein 
 

Weet je, wanneer mensen delen, 

komt niemand iets tekort. 

‘t Lijkt of er brood bij blijft komen 

als het gebroken wordt. 
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Refrein 
 

Weet je, ik zie het al voor me: 

Buiten in deze straat 

wacht ons een heel lange tafel 

die om de hoek verder gaat. Refrein 
 

Tafelgebed 

  
P: Goede God,  

wij danken u voor de wereld waarop wij wonen: 

voor het licht en de vreugde van de dag, 

voor de stilte en het donker van de nacht. 

voor alle lieve mensen om ons heen. 

Wij danken u ook voor Jezus, uw zoon,  

die niet geloofde in een koninkrijk van macht en geweld, 

maar in de kracht en de liefde van mensen voor elkaar. 

 

A :  God, wij willen er zijn voor elkaar in goede en kwade dagen. 

Met uw naam in ons midden willen wij leven, 

onze weg gaan met elkaar. 

 

P: Wij willen de weg gaan, die Jezus ons is voorgegaan. 

Hij leerde ons, hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven. 

Waar Hij kwam, bracht Hij de mensen bij elkaar 

en wees hun de goede weg. 

Hij zelf leefde in dienst van mensen en gaf zelfs zijn leven voor hen. 

Hem gedenken wij nu en wij willen doen zoals Hij deed 

toen Hij voor de laatste maal met zijn vrienden aan tafel zat: 

 

Toen zijn weg ten einde liep, 

dankte Hij U, Hij nam het brood, brak het en zei: 

  EET ALLEN HIERVAN, DIT IS MIJN LICHAAM 

  ZOALS DIT GEBROKEN BROOD, ZO BEN IK ONDER U. 

  BLIJFT DIT DOEN OM AAN MIJ TE DENKEN. 
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Daarna nam Hij de beker met wijn, 

dankte U opnieuw en gaf hem aan zijn vrienden en zei: 

  NEEMT DEZE BEKER VAN EEN NIEUW VERBOND. 

      DIT IS MIJN  BLOED. 

  ZO ZAL IK MIJN LEVEN GEVEN 

  OM IN VREDE TE LEVEN MET ELKAAR. 

  BLIJFT DIT TOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

 

A : Wij willen doen wat Hij heeft gedaan, 

zo blijft zijn gedachtenis onder ons levend. 

 

P:  Wij danken U, God, dat Uw zorg en aandacht 

uitgaat naar ieder van ons 

en dat U ons kent bij onze naam. 

Wij gaan U ter harte van dag tot dag. 

U wilt ook niet dat wij alleen zijn. 

U hebt ons aan elkaar toevertrouwd, 

opdat wij elkaar dragen in zorg en vriendschap. 

Sterk ons vertrouwen, opdat wij blijven geloven in elkaar. 

Geef dat wij door het eten van dit brood 

en het drinken van deze beker 

blijven leven in verbondenheid met Jezus, uw geliefde zoon. 

Dat wij in onze zorg voor elkaar iets mogen laten zien 

van uw goedheid en liefde voor ons. 

 

A      Moge ons leven met elkaar zó zijn, 

dat wij mensen zijn naar uw hart; 

dat wij eer brengen aan U 
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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.  
 

Vredeswens: Sing a song for the peace of the people 
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Communie 

 

Lied: Alléluia, proclamé que le seigneur est bon 

 

 
 

 

Mededelingen 

 

Zegenbede 
 

Zegen, God, de mensen die mij lief zijn, 

de mensen , die om mij geven. 

 

Zegen de kinderen, 

dat zij gelukkig kunnen zijn, 

dat er liefde en goedheid van hen uitgaat. 

 

Zegen de mensen, die om mij heen wonen, 

buren en kennissen, 

de mensen die mij steunen 

met soms maar kleine dingen. 
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Zegen het werk van de mensen, 

dat zij werken ten dienst van anderen, 

en niet alleen voor eigen belang 

 

Zegen de mensen, 

die bescheiden en eenvoudig zijn. 

En zegen hen, die macht hebben over anderen: 

dat zij hun macht niet misbruiken. 

 

Zegen ons allen, God, 

+ Vader, Zoon en heilige Geest. 
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Slotlied: Nu wij uiteen gaan 

 

 
2.   Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

Ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede:  

 

Refrein: Ga met God! 

  Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3.  Voor alle mensen op onze weg: 

  Vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

 

Refrein: Ga met God! 

  Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 

 

Verbranden van de palmtakken 
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“Singers are smart. They make music without having to carry instruments.” 
 

 

 

 

 

Wil jij ook meezingen in dit kinderkoor? 
 

 

 

Opgeven kan bij:  

Matty Huls  

info@living-voice.nl  

06-34967603 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding van deze viering lag in handen van:  

• Adri van Dijk (voorganger) 

• Werkgroep gezinsviering: Karin Schepers, Bart Huls 

• Matty Huls (dirigent kinderkoor EigenWijs)  

 


