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  11 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 
 

  Sta op!  Een morgen ongedacht,  
  Gods dag is aangebroken,  
  er is in één bewogen nacht  
  een nieuwe lente ontloken. 
  Het leven brak door aarde en steen,  
  uit alle wonderen om u heen  
  spreekt, dat God heeft gesproken. 
 

  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
  open uw dode oren; 
  kom uit het graf dat u omsluit,  
  kom uit en word geboren! 
  Toen heeft zich in het vroegste licht  
  de nieuwe Adam opgericht, 
  ons allen lang tevoren.  
 

  Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen; 

  bloemen en vogels, alles roemt  
  Hem als in den beginne.  
  Keerde de Heer der schepping  weer,  
  dan is het tevergeefs niet meer  
  te bloeien en te minnen.  

 

  Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,  
  de schoot van’t graf ontkomen.  
  De morgen is vol nieuw geluid,-  
  werp af uw boze dromen.  
  Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,  
  is voor het lichaam nu vrij baan  
  naar een bestaan volkomen.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
Lucenarium  Ontsteken van de Paaskaars 
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Lied 
 

Laat juichen, heel het hemelkoor van eng’len,  
laat juichen om die grote Koning,  
juichen om de Overwinning!  
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

Vol vreugde zij ook de aarde,  
omstraald door zulk een heerlijkheid!  
De glorie van de eeuwige Koning!  
Heel de aarde zij volvreugde,  
daar alle duister thans verdreven is.  
Volluister straalt de kerk van God op aarde,  
en juichend klinken paasgezangen.  
Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied.  
 

Laat juichen heel het koor van Gods gemeente,  
laat juichen om zo’n grote Koning, 
juichen om de Overwinning!  
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 
 
 
Gedicht: Het lied van het licht 
 

Eens zal het lied vanuit de diepte stromen naar omhoog 
zoals de vogels vliegen naar de horizon 
en verder nog 
dan zal het lied de vragen dragen 
tot waar elk klagen wordt gehoord 
 

Eens zal het licht vanuit de hemel stromen naar omlaag 
zoals de bergbeek thuiskomt in de oceaan 
en blijven mag 
dan zal het licht tranen drogen 
omdat het klagen werd gehoord 
en tot die tijd 
zolang oorlogen woeden, zolang woorden breken 
zolang mensen sterven, de zon wordt verduisterd 
het zingen verstomt 
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tot zolang 
laat mij bij jou een schuilplaats vinden 
laat mij voor jou een schuilplaats zijn 
 

Eens zullen zij stromen door donker en diepten 
door tranen en zwijgen 
het lied van het licht (Margreet Spoelstra) 
 
   
Moment van inkeer 
 
 
Kyrielied  
 

Wat is de mens, wat zijn de dagen  
die aan de mens gegeven zijn: 
wankel geluk, winnen en wagen,  
nieuwe geluiden, oude pijn,  
gras, dat vergaat, niet minder niet meer,  
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer.  
God, geef de mens woorden van waarde.  
Niet van het brood alleen leeft hij,  
God geef de mens leven op aarde,  
spreek hem van dode wetten vrij.  
Kyrie eleison. 
 
 
Moge de Eeuwige en barmhartige God  
zich over ons ontfermen het kwade in ons doven  
en ons geleiden tot een leven dat blijft. Amen 
 
 
Lofzang 
    

Looft God de Heer altijd, gezegend zij de naam  
“Ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid.  
Mijn God gij zijt getrouw troostend en liefderijk. 
“Ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid.  
 
 
Gebed 
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Dienst  van het Woord 
 
Eerste lezing: Uit de Handelingen der Apostelen 4, 32-35 
         

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde 
eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen 
als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles 
gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht 
getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God 
begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: 
wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de 
opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, 
waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd 
verdeeld. 
Woord van de Heer   A. Wij danken God 
 
 
 
Psalm 118 I  
 

Refrein: Halleluja  
 
Looft de Heer, goedertieren is Hij;  
tot in eeuwigheid is zijn genade,  
Spreke het Israël uit:  
tot in eeuwigheid is zijn genade.     Refrein: 
 

De hand van de Heer toont zijn macht,  
de hand van de Heer is geheven.  
Mij wacht niet de dood,   
ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer.   Refrein: 
 

De steen die de bouwers verwierpen,  
thans is hij tot hoeksteen geworden;  
door de Heer kreeg dit zijn bestand;  
het deed zich ons voor als een wonder.     Refrein: 
 

Zie deze dag schept de Heer,  
laat ons hem vieren met vreugde.  
O Heer, geef ons dan uw heil,  
o Heer, geef dat wij het behalen.      Refrein: 

5 



 

♫  Aansluitend aan de psalm 
Halleluja!  
Omdat Gij mij gezien hebt Tomas, gelooft ge,  
zalig zij die niet zien en toch geloven 
 
 
Evangelielezing: Johannes 20, 19-31   
  

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van 
de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de 
Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
“Vrede zij u."  Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen 
en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de 
Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de 
Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." Na deze woorden blies 
Hij over hen en zei:  “Ontvangt de heilige Geest. Wier zonden gij 
vergeeft hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft hun 
zijn ze niet vergeven.” Tomas, een van de twaalf, ook Didymus 
genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere 
leerlingen vertelden hem: “Wij hebben de Heer gezien." Maar hij 
antwoordde: “Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen 
zie,  en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en 
mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven." 
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,  
en nu was Tomas er bij.  Hoewel de deuren gesloten waren kwam 
Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” 
Vervolgens zei Hij tot Tomas: “Kom hier met uw vinger en bezie 
mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde  en wees 
niet langer ongelovig maar gelovig."  
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!" Toen zei Jezus tot 
hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge?  Zalig die niet gezien 
en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft 
Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn 
opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt 
geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij 
door te geloven leven moogt in zijn Naam.  
 

En mogen door deze woorden ook ons geloof en vertrouwen 
worden gesterkt 
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♫  Acclamatie  
Uw woord is waarheid Heer  
waarvan Uw volk niet wijken wil. Wie zal ons leiden? 
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

V:   Ik geloof in God,  
de Vader van onze Heer Jezus Christus,  
Hij is Schepper van hemel en aarde,  
die alles in stand houdt en elke mens bij name kent.  
Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.  
A:   Wij geloven in God, onze Schepper en Vader.  
Hij wil niet dat wij sterven, maar léven.  
V:   Ik geloof in Jezus Christus,  
de mens geworden Zoon van God,  de broeder van de mensen.  
Hij heeft zich vernederd tot de dood op het kruis. 
Daarom heeft God Hem verheven als de eerste der mensen.  
A:   Wij geloven in Jezus Christus, Gods Zoon en onze broeder, 
die voor ons gestorven en verrezen is.  
V:   Ik geloof inde heilige Geest, 
de Liefde tussen Vader en Zoon. 
Hij is de adem van God, die ons bezielt. 
Hij is de gezindheid van Jezus Christus,  
die in ons allen moet heersen. 
Hij maakt alles nieuw en verwekt in ons het eeuwig leven.  
A:  Wij geloven in de heilige Geest, die ons bezielt en ons 
verenigt tot broeders en zusters van elkaar.     
V:  Moge het zichtbaar worden in daden van oprechte liefde,  
opdat wij deelachtig mogen worden aan het leven van Jezus 
Christus, dat heenreikt over de grenzen van de dood en duren 
zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Stilte 
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Lied 
 

Als Gij ons niet verschenen was, wij zouden niemand zijn 
onvruchtbaar en verdroogd als gras, verzand tot een woestijn.  
 

Als Gij ons niet verschenen was, wij waren ziende blind; 
met ogen als beslagen glas, verdwaald in weer en wind.  
 

Als Gij ons niet verschenen was, wij waren levend dood; geen 
helend antwoord dat ons past, geen broeder in de nood.  
 

Als gij ons niet verschenen was, wij konden niet meer gaan; 
geen mens die onze wonden wast en borg voor ons wil staan.  
 
 

 
 

Dienst van de Gebeden 
 
 
 
Dankgebed  
 

V:  God, wij willen U danken op deze dag, 
voor het licht dat U ons gegeven heeft. 
Het licht van de zon, die elke morgen voor ons opgaat,  
die ons verwarmt met haar stralen,  
zodat wij groeikracht en gezondheid krijgen. 
Wij danken U God,  
voor het licht van onze ogen,  
waardoor wij kunnen zien  
naar al het mooie van Uw schepping,  
naar vormen en kleuren. 
Wij danken U voor het licht van onze ogen,  
waardoor wij kunnen omzien ook naar elkaar,  
met belangstelling en medeleven. 
A:  Geprezen is Uw Naam 
V:  Om het licht van het leven danken wij U, God. 
Uw licht, dat sterker is dan al het aardse donker. 
Uw Zoon heeft het ons getoond, toen Hij, 
ondanks tegenslag en lijden,  
standvastig op U bleef vertrouwen. 
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Zelfs waar mensen grenzen zien, ging Hij  door. 
De  duistere toekomst na de dood bezag Hij  
in het licht van Uw liefde die eindeloos is. 
Zozeer vertrouwde Hij op U,  
die het leven eeuwig nieuw kan maken,  
dat Hij beloofde tot in lengte van dagen met ons te zijn. 
A:  Geprezen is Uw Naam 
V:  Dat vertrouwen vieren wij vandaag als uw gemeenschap  
opdat wij elkaars bondgenoten worden. 
Dat in ons mag leven wat in Hem leeft,  
dat in vervulling mag gaan wat Jezus voor ogen stond. 
Wij geloven God, dat Uw Zoon Jezus hier leeft bij ons,  
en dat Hij nog altijd onze levensweg verlicht met Zijn Geest. 
Zodat wij voor elkaar  een bron van vreugde zijn, naar 
het voorbeeld van Uw Zoon Jezus die hier op aarde heeft 
geleefd om voor ons een zee van licht te zijn.  Amen 
 
 
Instrumentaal intermezzo 
 
 
Voorbede 
V:  Laat ons bidden dat wij steeds meer groeien in 
Verrijzenisgeloof 
 
 
♫  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. 
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♫  Vredewens 
 

Vrede voor jou, vrede voor jou.  
   
 
Lied 
 

God die ons heeft voorzien, en kent bij onze naam,  
die ons ten leven riep en houdt in het bestaan.  
Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon 
Die mens is zoals wij en in ons midden woont.  
 

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard.  
Hij heeft ten einde toe zijn geest geopenbaard,  
als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn?  
Al wat ons overkomt zal en hoop en zegen zijn.  
 

Wie zal ons scheiden ooit van God ons goed en bloed 
Geen toekomst en geen dood bedreigt ons meer voorgoed. 
Genadig en getrouw wil Hij mijn vrede zijn.  
Geen mens die Hem weerhoudt om onze God te zijn.  
 
 
Gedicht: Naam 
 

Naam die ons wenkt en richting geeft 
onhoorbaar soms 
verloren in alle ruis die ons omgeeft 
roep ons, doe ons weer horen 
 

Naam die ons kent, ons gaan en staan 
ons zwerven ons vergeten 
die ons als wij vallen ons doet staan 
roep ons doe ons weer weten 
 

Naam die ons brood is, levensbron 
met ons bestaan verweven 
Naam als levenslang verbond 
Jij roept, wij mogen leven 
(Margreet Spoelstra) 
 
Slotgebed 
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Mededelingen 
 
 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 rabo 0156276720 tnv Prochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Caritas (NL 68 rabo 0157 6511 85) 
 
 
Besluit en zegen  
 
 
Slotlied 
 

De aarde is vervuld van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.  
 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.  
 

Zij daalt als vruchtbar zaad tot in de groeve af,  
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.  
 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn;  
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.  
 

De sterren hemelhoog zijn door dit zaad bereid  
als dienaars tot de oogst der goedertierenheid.  
 

Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer,  
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.  
 

Als gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.  
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