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14 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                                   
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Openingslied 
 

De Heer zal ons bevrijden, Hij neemt ons leven aan,  
voor nu en alle tijden, dat wij in vrede gaan.  
Hij zegt ik zal verhoren wie roept en mij verwacht,  
zijn naam gaat niet verloren in ’t holle van de nacht. 
 

Mijn ogen zijn gevestigd op God of die mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn gangen sturen in ’t duister van de tijd.  
 

Heer boven alle machten, gij hebt u steeds ontfermd – 
Wees thans ook weer indachtig uw schepping onbeschermd.  
De wereld gaat te gronde, gedenk uw mens, o God! 
En red ons van de zonden en red ons van de dood. 
 
 
  
Begroeting – inleidend woord - stilte 
 
 
 
Gebed om ontferming  

Barmhartige God, 
omdat u niet kijkt naar onze tekorten 
maar omziet naar ons, zoals wij zijn, 
vinden wij genade in uw ogen. 
Ontferm U over al uw mensen 
 

Genadige God, 
omdat ieder mens waardevol is bij u  
en u ieder zonder aanzien des persoons liefhebt, 
delen wij in uw genade. 
Ontferm U over al uw mensen. 
 

Scheppende God, 
heel de wereld gaat u aan het hart gaat 
en u ziet hoe zij lijdt onder geweld en vervuiling, 
herschep ons hart dat wij de aarde met uw ogen bezien 
en haar niet beheersen maar dienen. 
Ontferm U over heel uw schepping. 
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Goede God 
in ieder woont uw onvergankelijke geest 
die ons mild maakt en ruim van hart, 
die ons met mededogen doet omzien naar elkaar. 
ontferm U over ons en al uw mensen. 
 

Barmhartige en genadige God 
ontferm U over ons 
en vergeef onze zonden, 
geleidt ons op de weg van het leven. Amen. 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Herschep ons hart heradem ons verstand 
dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot Uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt,  
verberg U niet, verberg U niet.  
 
 
Gebed 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
1e lezing:  Psalm 31, 1-9, 20-25 
 

Voor de koorleider. Een psalm van David.  
Bij U, God, wil ik schuilen,  
laat mij niet beschaamd worden, nooit.  
U bent rechtvaardig, laat mij ontkomen.  
Neig uw oor naar mij, kom mij ijlings te hulp,  
wees voor mij een sterke rots,  
een stevig huis om mij te bevrijden.  
Mijn rots, mijn vesting bent U!  
Getrouw aan uw Naam zult U mij gidsen en mij leiden,  
uit de strikken zult U mij halen  
die zij heimelijk voor mij spanden.  
Ja U bent mijn beschutting, in uw hand beveel ik mijn geest:  
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U hebt mij verlost, getrouwe God!  
Ik verafschuw die zich koesteren aan lucht en waan; 
op U, God, stel ik mijn vertrouwen.  
Juichen zal ik, me verheugen in uw gunst,  
U die mijn ellende ziet, mijn benauwde ziel kent,  
U levert mij niet over in de hand van de vijand,  
U geeft mijn voeten de ruimte.  
Hoe rijk is uw goedheid, die U bewaart voor wie u eerbiedigen,  
die U geeft aan wie schuilen bij U - tegen mensenmacht in.  
U geeft ze een schuilplaats uw Gelaat wordt hun schuilplaats 
tegen het samenspannen van mensen,  
U neemt hen in bescherming tegen boze tongen.  
Gezegend bent U!  
Wonderbaarlijk schenkt U mij uw goedheid in een benauwde 
stad. Ik in mijn onthutsing zei:  ‘Afgesneden ben ik, weg uit uw 
ogen!' Maar toch! U hoorde mijn stem mijn smeken om genade 
in mijn roepen om U.  
Mensen, heb de Barmhartige, allen die hem trouw zijn,  
die getrouw zijn, behoedt, de Barmhartige!  
Maar wie hoogmoedig handelt, laat hij betalen, veelvoudig.  
Wees sterk, laat jullie hart zich rechten,  
jullie allen die hoopvol wachten op God.  
 
 
♫  Antwoordpsalm 
 

Antifoon:  
Jij die schuilt bij de Hoogste,  
overnacht in de schaduw van de Machtige, spreek het uit:  
 

Refrein:  
Gij mijn Schuilplaats, mijn vesting, mijn God op wie ik vertrouw.  
 

God zal je bevrijden uit het net van de vogelaar  
uit al wat je bedreigt.  
Vleugels bergen je, wieken een scherm om je heen,  
een schild, een muur van trouw.    Refrein: 
 

Geen angst voor de grauwheid van de nacht  
voor gevaar dat dreigt overdag,  
voor de verschrikking van het donker  
geen angst voor de verzengende zon.  
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Wat ook gebeurt om je heen aan je rechter, aan je linkerzij,  
gij mijn schuilplaats,  
mijn vesting mijn God op wie ik vertrouw.   Refrein: 
 

Geen kwaad kan je overkomen geen onheil nadert je huis, 
engelen hoeden jou, waar je ook gaat 
handen zullen je dragen, geen steen waaraan je stoot, 
wie roept krijgt antwoord; ik ben er in nood, 
leven voor jou alle dagen zien zul je dat ik bevrijd. Refrein: 
 
 
Evangelielezing: Johannes 3, 14-21 
 

Jezus  zegt tot Nicodemus: 
Zoals Mozes de slang omhoog geheven heeft in de woestijn,      
zo moet de mensenzoon omhoog geheven worden, opdat 
ieder, die zich aan hem toevertrouwt, deel mag hebben aan de 
volheid van leven.  
Want zo bemint God de wereld, dat hij zijn eniggeboren zoon 
heeft gegeven, opdat ieder, die zich aan hem toevertrouwt, niet 
verloren zal gaan, maar deel heeft aan de volheid van leven. 
Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de 
wereld te oordelen, maar opdat de wereld gered zal worden 
door hem. 
Wie zich aan hem toevertrouwt, wordt niet geoordeeld. 
Wie zich niet toevertrouwt, is al geoordeeld, 
omdat die mens zich niet toevertrouwd heeft 
aan de naam van de eniggeboren zoon van God. 
En dit is het oordeel: het licht is in de wereld gekomen 
en de mensen hebben de duisternis meer bemind dan het licht, 
want hun daden zijn boosaardig. Want ieder, die kwaad doet, 
haat het licht en komt niet op het licht af, 
opdat zijn daden niet aan de kaak gesteld worden. 
Maar ieder, die doet wat waarachtig is, komt tot het licht, 
opdat de daden, die zij verrichten,  
blijken gedaan te zijn in gemeenschap met God. 
 
♫  Acclamatie 
 

Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.  
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Overweging 
 
Stilte 
 
 
Lied 
 

Woord dat ruimte schept, toekomst, wijd licht land  
waar gerechtigheid als rivieren stroomt,  
waar een wijnstok bloeit tegen klippen op  
even is het waar en dan is het weg.  
Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt  
geef dat ik volhard in Uw vergezicht.  
 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God de bron van alle leven, 
die de wereld heeft bestemd 
tot welzijn van heel zijn schepping 
en de mens heeft geschapen naar zijn beeld 
om deel te hebben aan zijn liefde. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die aan de liefde van God 
gestalte heeft gegeven. 
 

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden 
en te bevestigen in hun kracht. 
Hij prees gelukkig wie arm en eenvoudig zijn, 
troostte wie bedroefd was 
en heelde wie gebroken waren. 
 

Ik geloof dat Jezus ons is voorgaan 
op de weg die leidt naar waarachtig leven 
en ons inspireert hem te volgen - 
ieder op eigen wijze. 
 

Hij is tot het einde toe trouw gebleven 
aan zijn roeping en bestemming 
mens van God te zijn. 
Hij is hierin zover gegaan dat 
hij zijn leven heeft gegeven. 
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Ik geloof in de heilige Geest  
die mensen bezielt en inspireert  
recht te doen aan wie tekort komen 
en wegen van vrede te gaan. 
 

Ik geloof in mensen die goed doen 
die leven wat zij geloven, 
bewogen en vol mededogen. 
Zij zijn ruim van hart en 
schenken ruimte aan al wat ademt. 
 

Ik geloof in die gemeenschap van mensen 
die wil meewerken  aan 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar het goed leven is voor mensen 
en voor heel de schepping.  Amen. 
 
 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie 
 

Altijd aanwezige cirkel en kern van mijn leven.  
Jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde nodig mij uit om binnen te gaan. 
 
 
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. 
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Gedicht 
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. 
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
Binnen in mij was je, ik was buiten 
en ik zocht jou als een ziende blinde 
buiten mij, en uitgestort als water 
liep ik van jou weg en liep verloren 
tussen zoveel schoonheid die niet jij is. 
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. 
 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 
door mijn doofheid ben je heen gebroken. 
Oogverblindend ben je opgedaagd 
om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
Geuren deed jij en ik haalde adem, 
nog snak ik naar adem en naar jou. 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 
lichterlaaie naar jou toe, om vrede. 
 

Huub Oosterhuis, naar Augustinus: Belijdenissen 10.27 

 
 
Muziek 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Caritas (NL68 RABO 0157 6511 85 tnv Caritas) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zending en zegenwens 
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Slotlied 
 

Refrein:   
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn.   
 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt  de wereld: "Hun God doet wonderen."  
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde.                  Refrein 
 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
zoals  rivieren in de woestijn  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.                        
 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.  
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven.    Refrein 
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