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GONG 

ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER 
 

 

WELKOM 
 

ONTSTEKEN VAN HET LICHT 
 

LICHT VOOR ONS UIT 
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DREMPELGEBED 
Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 
blijft dit huis leeg, 
en als Gij zelf niet met ons gaat, 
zijn wij vergeefs bijeen; 
wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
weten wij geen raad. 
Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
tot voor uw lichtend aangezicht. 
Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
Maak dan uw stem hoorbaar, 
ons lied waarachtig en ons gebed bezield. 
Amen. 
 

WIE IN DE SCHADUW GODS MAG WONEN 
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PSALM 25 

Antifoon 1e keer lector, 2e keer allen:  Bewaar, Heer, uw erbarmen, uw 
goedheid: in de eeuwigheid zijn zij gegrond 

Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen. 
Op U, mijn God, is mijn vertrouwen:  

laat mij dan niet worden beschaamd,  
laat mijn vijanden niet triomferen; 

 wie op U hoopt wordt nooit beschaamd:  
beschaamd wordt wie achteloos ontrouw is. 

 Leer mij, Heer, te onderscheiden uw wegen,  
de paden te zien die Gij wijst; 
onderricht mij, leid mij in uw waarheid,  

Gij zijt de God van mijn behoud,  
U verbeid ik - elke dag weder. 

 Bewaar, Heer, uw erbarmen, uw goedheid:  
in de eeuwigheid zijn zij gegrond; 

 wees hetgeen ik misdeed in mijn jeugd,  
wees mijn dwalingen niet steeds indachtig,  
doch zie in uw ontferming mij aan. 

 De Heer is mild en waarachtig:  
Hij toch wijst wie dwalen de weg, 

 leidt ootmoedigen daar waar zijn recht heerst,  
leert zijn weg aan wie nederig zijn. 

 Immer blijken de paden des Heren genade en waarheid,  
als wij zijn verbond en zijn uitspraken trouw zijn. 

 Heer wil mij - getrouw aan uw naam -  
mijn vergrijp, hoe groot ook, vergeven. 

 Geen mens met ontzag voor de Heer,  
of die leidt hem wanneer hij zijn weg kiest; 

 en zelf vindt hij de plek van zijn voorspoed,  
het land dat zijn nazaten beërven. 
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 Het stil gesprek met de Heer  
is weggelegd voor wie Hem vrezen:  
zo wijdt Hij hen in zijn verbond in. 

 Immer is mijn oog op de Heer,  
Hij bevrijdt mijn voeten uit de valstrik. 

 Zie om naar mij, heb ontferming,  
want eenzaam ben ik en gekweld. 

 Mijn hart is beklemd - schep mij ruimte,  
een uitweg uit wat mij pijnigt; 

 aanzie mijn gekweldheid, mijn nood,  
neem het van mij af - al mijn zonden. 

 Zie hoe talrijk mijn vijanden zijn,  
met hoe harde haat zij mij haten; 

 behoed mijn leven, bewaar mij, 
maak dat ik niet word beschaamd:  
bij u mag ik toch beschermd zijn. 

 Laat eenvoud mij geleiden, oprechtheid:  
ik blijf U verbeiden, vol hoop. 

 O God, maak Israël vrij  
van wat het rondom insluit! 

 Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 Zo was het in den beginne, 
zo zij het thans en voor immer: 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

Antifoon allen:  Bewaar, Heer, uw erbarmen, uw goedheid: in de 
eeuwigheid zijn zij gegrond 
 

MUZIEK 
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LEZING: Markus 1:12-15 
In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan 
door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water 
opsteeg, zag hij de hemel open scheuren en de Geest als een duif op 
zich neerdalen. Er kwam een stem uit de hemel “Gij zijt mijn Zoon, mijn 
veelgeliefde; in U heb ik welbehagen”. Direct daarna dreef de Geest 
Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, 
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de 
wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat 
Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en 
verkondigde Gods Blijde Boodschap. Hij zei: "De tijd is vervuld en het 
Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap." 

 

VEERTIG DAGEN DE WOESTIJN 

1. Veertig dagen de woestijn: 
vasten, vechten, bidden, 
nachten die als dagen zijn 
zwijgen van de zinnen 
om onverbloemd en naakt 
diep in het vlees geraakt 
zijn ziel te vinden 

2. Veertig dagen de woestijn: 
kwade droomgezichten. 
Zal hun duivelse venijn 
deze mens ontwrichten? 
Hij zal dat kwaad weerstaan 
en vrij van aardse waan 
op God zich richten. 
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3. Veertig dagen de woestijn: 
afzien en bezinnen, 
waken voor gerechtigheid, 
vrede die we winnen, 
ons voedsel meer dan brood, 
de opstand uit de dood, 
het leven vinden. 

 

LOFZANG VAN ZACHARIAS 

 

 Gezegend de Heer, Israëls God! 
Hij zag om naar zijn volk en voltrok de verlossing; 
want een held heeft Hij voor ons doen opstaan, een redder, 
in het huis van David, zijn dienaar. 

 Nu vervult zich wat Hij beloofd heeft, 
sinds eeuwen verkondigd door zijn profeten; 
een leven tegen de vijand beveiligd, 
niet langer door al wie ons kwaad wil bekneld. 

 Zo is zijn barmhartigheid voor onze vaderen; 
nooit werd het vergeten, zijn heilig verbond, 
de belofte aan Abraham, onze vader, 
de eed die Hij eenmaal gezworen heeft: 

 Dat wij, verlost uit de macht van de vijand, 
zonder vrezen Hem zouden dienen, 
naar zijn wil vragend, naar recht ons gedragend, 
ons leven levend onder zijn oog.  (Antifoon) 

 En gij, kind, gij zult worden genoemd 
profeet van de Allerhoogste, 
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zult een voortrekker zijn voor zijn aangezicht uit 
om de weg voor de Heer te bereiden; 

 om zijn volk te geven kennis van heil 
wanneer hun het kwaad wordt vergeven. 
Zo goed, zo erbarmend is onze God. 
De hemelse zon zal over ons opgaan. 

 Verschijnend voor wie zonder uitzicht 
in duisternis zaten en schaduw des doods; 
Om zo onze voeten te richten 
op de weg die naar vrede leidt. 

 Eer zij de heerlijkheid Gods 
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 Zo was het in den beginne, 
zo zij het thans en voor immer; 
Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  (Antifoon) 

 

MUZIEK 
 

WIEROOK ONTSTEKEN 

LAAT MIJN GEBED MOGEN STIJGEN 
Laat mijn gebed mogen stijgen 
als wierook omhoog tot uw aanschijn 
moge het als ik mijn handen ophef 
tot een waardig offer u zijn 
Wanneer ik roep tot U. 
Verhoor mij o Heer. 

VOORBEDEN 
met gesproken acclamatie: 
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 



9 
 

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. 

 

BEHOED MIJ O GOD 

 
 

MEDEDELINGEN EN COLLECTE 
1e collecte: Voor de eigen parochie - NL72 RABO 0156 2767 20 tnv 
Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van 
‘locatie MVR Bennekom’. 
2e collecte: Hospice Bennekom - NL95 RABO 030 9354 28 
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SLOTGEBED 
Levende God, wij zijn soms vreemdelingen op aarde, ontredderd 
door geweld en door de hardheid van tegenstellingen. Als een 
zachte bries ademt u over ons de Geest van vrede. Doorstraal de 
woestijnen van onze twijfels, om ons gereed te maken dragers 
van verzoening te zijn, daar waar u ons plaatst, totdat er een 
hoop op vrede onder de mensen opgaat. 
Amen 

 
 

GOD ROEPT DE MENS OP WEG TE GAAN 
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DE ZEGEN 
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