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7 maart 2021 
Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina  
Bennekom 



 

Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen 
kunnen we het virus de baas. 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 
ziektesymptomen: BLIJF THUIS! 

2. Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt. 

3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 

4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw 
huisgenoot is. 

5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in 
een mandje worden gelegd. 

6. Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de viering. 

Collectegelden & -bonnen kunnen voorafgaand aan en na afloop van de 
viering in de mandjes bij de uitgang worden gedoneerd. 

7. Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren 
zakdoekjes! 

8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders. 

9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen 

10. Ga NIET knielen; Blijf zitten. 

11. Zing NIET mee met de liederen. 

12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het 
verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND 

13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk) 

14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk 
leeg is; +/- een kwartier na afloop van de viering. 

15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand. 

Een uitvoerig protocol staat op de website: https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

De locatieraad                                   
              
 
 



Openingslied 
 

Hier gaan we zingend de wereld te buiten, 
't hoge woord mag hier eruit: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
'n uur lang vrijheid die kan. 
 

Hier worden mensen tot vrede genodigd, 
muren bidden we omver: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
'n uur lang vrede die kan. 
 

Hier is reeds waar wat we buiten nog hopen, 
voorproef van wat komen zal: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
'n uur lang vreugde die kan. 
 

Hier vieren wij onze armoe te boven, 
vrijheid, vrede, vreugde kan! 
Spelenderwijs de hemel op aarde, 
'n uur lang meer dan er kan. 
 
 
Begroeting 
 
 
Stilte 
 
 
Heer ontferm U over ons 
 

Heer, ontferm U over ons (2x) 
Christus, ontferm U over ons (2x) 
Heer, ontferm U over ons (2x)  
 
 
Gebed 
 
 
 
 
 

1 



DIENST VAN HET WOORD 
 
 
1e lezing: uit het boek Exodus 20, 1-17 
 
 
Psalm (gebeden) 
De wet van de Heer is volmaakt;  
levenskracht voor de mens.  
De richtlijn van de Heer is betrouwbaar  
wijsheid voor de eenvoudige.  
De bevelen van de heer zijn eenduidig:  
vreugde voor het hart.  
 
Het gebod van de Heer is helder:  
Licht voor de ogen.  
Het ontzag voor de Heer is zuiver,  
houdt stand, voor altijd.  
De voorschriften van de Heer zijn waarachtig,  
rechtvaardig, geheel en al.  
 

Ze zijn begeerlijker dan goud,  
dan fijn goud in overvloed,  
en zoeter dan honing,  
dan honing vers uit de raat.  
Uw dienaar laat zich erdoor verlichten,  
wie ze opvolgt wordt rijk beloond.  
 
 
 
2e lezing: uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan 
de christenen van Korinte 1, 22-25 
 
 
Tussenzang 
 

Welke God wordt hier aanbeden: 
onrecht wordt als wet beleden. 
Hebben. Houden. Geld en brood. 
Macht is winst en arm gaat dood. 
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Wie wil wat hij heeft verkopen, 
wordt een teken om te hopen? 
Wie trekt zich een ander aan, 
wie wil bij de minsten staan? 
 

Welke God wordt hier aanbeden: 
vrede wordt met voeten getreden. 
Oorlog woedt gestadig voort, 
wordt ons roepen nog gehoord? 
Toekomst is niet meer gegeven, 
is er morgen kans op leven? 
Wie trekt zich een ander aan, 
haalt ons uit dit land vandaan? 
 

God van liefde, God van leven, 
God van geven, van vergeven: 
Gij die roept: maak ons bereid, 
dat wij leven wie Gij zijt. 
God van mensen, kom bevrijden 
voer uw volk naar nieuwe tijden. 
Keer de haat en eigenbaat, 
toon ons aan wiens kant Gij staat. 
 

Woord van God zal weer gebeuren, 
licht doet duister openscheuren. 
Leven overwint de dood 
in het breken van het brood. 
Blinden zien en doven horen, 
mensen worden nieuw, herboren, 
van verlamming, angst bevrijd 
aan uw vrede toegewijd. 
 
Evangelielezing: Johannes 2, 13-25 
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
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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. 
 
 
 
Voorbeden   
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
Muziek 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus) 
Collecte 2: Artsen Zonder Grenzen  
(NL61 ABNA 0242 5255 55) 

 
 
Prefatie 
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♫  Heilig, heilig, heilig 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. 
Hosanna in de hoge. 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
 
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 
Dona la pace Signore 
a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, 
dona la pace. 
 
 
♫  Lam Gods 
Aan het Lam Gods op de troon, 
aan de Vader en de Zoon, 
aan de Geest van de Heer 
alle glorie en eer, 
voor altijd en voor eeuwig. Amen. 
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Delen van het heilige Brood 
 
Communielied 
 

U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer, 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U, ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van de Heer. 
 
 

Gebed na de communie 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen en wegzending 
 
 

Slotlied 
 

Refrein 
Laat ons verder gaan in vrede van dag tot dag. 
Jezus zelf loopt in ons midden, 
Hij wijst de weg. 
 

Wie geduld heeft met de aarde, 
wie durft leven met een droom, 
vindt genezing en genade 
en het goede spoor. 
 

Zomer ligt in onze handen, 
nieuwe schepping in ons hart. 
Trouw en vriendschap houdt ons gaande 
God die ons verwacht. 
 

Mensen die zich laten raken 
door wat echt is en wat goed, 
groeien, door Gods Geest gedragen, 
vrijheid tegemoet. 
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