Laudenviering

zondag 18 april 2021
Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina Bennekom

CORONA maatregelen
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: www.rkkerkbennekom.nl/.
De locatieraad
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GONG
ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest.

WELKOM
ONTSTEKEN VAN LICHT
LUCINARIUM
Cantors zingen Antifoon:
O licht van de wereld, o Zoon door de Vader verheerlijkt:
aanvaardt onze dank en eer!
Allen lezen:
U alleen komt de lofzang toe – van allen die U toebehoren.
Heel de wereld verheerlijkt U – die ons het leven geeft.
Antifoon door cantors
Allen lezen:
Gij hebt in ons hart gelegd – het beeld van uw helder licht
opdat wij zoeken uw aangezicht, – om in uw licht het licht te zien.
Wij die in de schaduw van de dood – op weg zijn naar uw licht:
geef ons om eenmaal te komen – in de glans van uw koninkrijk.
Antifoon door Cantors

DREMPELGEBED
Heer, onze God,
laat ons in dit uur van samen vieren
op weg gaan om U te ontmoeten.
Laat ons steeds meer ontdekken
hoe dichtbij Gij blijft, als wij U willen zien.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, de Levende.
Amen.
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PSALM 4
Antifoon:
Die in nood mij ruimte kan scheppen;
ontferm U – hoor mijn gebed.
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Geef uw wederwoord op mijn aanroep,
God die immer mij recht hebt gedaan,
die in nood mij ruimte kan scheppen;
ontferm U - hoor mijn gebed.
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Hoelang, mannen, blijft het nog duren
dat mijn eer slechts verguizing oproept,
gij die uw zinnen zet op wat schijn is,
het verwachten wilt van bedrog?
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Beseft het: de Heer heeft zijn gunst
aan een bij uitstek geschonken;
de Heer hoort als ik tot Hem roep.
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Draagt dan vrees, bezondigt u niet,
spreekt met uzelf op uw leger,
weet dat zwijgen u past.
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Gij geeft mij hartgrondiger vreugd
dan de vreugd, destijds, om hun oogst
overvloedig van most en van koren.
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Vredig vind ik de rust en de slaap;
Gij, Heer, Gij alleen doet mij wonen beveiligd.
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.
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Antifoon

PSALM 4 bewerking Huub Oosterhuis
Hoor mij, wees niet doodse stilte.
Geef mij antwoord als ik roep.
Uit mijn afgrond hoor mij roepen:
Geef mij ruimte wijd als hemel.
Mens, hoe lang nog hou je vast aan
schijn en noodlot? Kom tot inkeer.
Hij geeft antwoord als je roept.
Hij geeft ruimte, wijd als hemel.
Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn.
Niet om ’t een of ander roep ik.
Om een nieuwe aarde schreeuw ik
als een vrouw in barensweeën.
Zal ik ooit nog veilig wonen
slapen in een droom van vrede?
Ja ik zal nog – geef mij antwoord.
Hoor mij. Wees niet doodse stilte.

EMMAÜSLIED
Cantors:
1. Ga jij met ons mee vandaag op weg,
zet jij verdwaalde stappen recht,
voorbij verlies, doorheen verdriet,
een goede toekomst in ’t verschiet.
Allen lezen:
2. Deel jij met ons het hoge woord,
uit ver verleden aangehoord,
dat wij daarin verankerd zijn,
dat wij daardoor veranderd zijn.
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Allen lezen:
3. Breek jij met ons jouw eigen brood,
dat leven is voorbij de dood,
dat wij herkennen wie jij bent,
en weten ons door jou gekend.
Cantors:
4. En doe ons keren naar elkaar,
met alle zorgen opgeklaard,
dat wij ervaren dat jij leeft,
dat jij ons leven toekomst geeft.

LEZING: LUCAS 24: 35-48
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er op weg naar Emmaüs
was gebeurd en hoe ze Jezus hadden herkend bij het breken van het
brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond Hij opeens in hun
midden. `Vrede!’ zei Hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen. `Waarom zijn jullie zo in de war?’,
vroeg Hij. `Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn
voeten maar, Ik ben het zelf. Betast Me en je zult het zien. Een geest
heeft immers vlees noch been, zoals jullie zien dat Ik heb.’ Nadat Hij
dat gezegd had, liet Hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het
van blijdschap nog niet konden geloven, en verbaasd waren, vroeg Hij
hun: `Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stukje
gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was: alles wat er in
de Wet van Mozes en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat, moet in vervulling gaan.’ Toen opende Hij hun
verstand om de Schriften te begrijpen. Hij zei: `Er staat geschreven dat
de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan, en
dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in
Jeruzalem.

MUZIEK
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LOFZANG VAN MARIA
Antifoon: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn Geest om God, mijn Verlosser.
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Antifoon
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen.
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
Maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
Antifoon
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon,
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen
Antifoon
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AANSTEKEN VAN DE WIEROOK
LAAT ONZE WOORDEN STIJGEN ALS WIEROOK
Laat onze woorden stijgen voor Uw gezicht als wierook,
Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open, kom adem ons open, adem ons open.

VOORBEDEN MET GESPROKEN ACCLAMATIE
Allen lezen:

Wanneer ik roep tot U,
verhoor mij o Heer.

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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LIED TOT JEZUS CHRISTUS
1.

Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam
Zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
Om onze wereld heen,
Wij leven in U voort,
Wij zijn met U bekleed.

2.

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3.

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

MEDEDELINGEN
COLLECTE
collecte 1:
collecte 2:

voor de eigen parochie
Melania: NL42 RABO 0387 0733 37
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SLOTGEBED
Gij, God, zijt met ons op weg gegaan.
Gij kunt ons ook thuisbrengen
en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.
Wij bidden U:
dat Jezus onze Gids mag zijn,
dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht.
Laat ons groeien in het geloof
dat Hij voor ieder van ons
Hoop en Toekomst is. Amen.

NU HET LEVEN IS VERSCHENEN
Cantors:
Nu het leven is verschenen
En het licht is opgegaan
Rest ons nog met open ogen
In zijn voetspoor voort te gaan.
Allen lezen:
Nu de weg ons is verschenen
die de toekomst open doet,
rest ons hoop, geloof, erbarmen:
Adam die zijn broeders groet.
Cantors:
Nu de waarheid is gesproken
en de leugen is gedood,
rest de vreugde van de beker,
wacht de overvloed van brood.
Allen lezen, waarna cantors zingen:
Nu de deuren zijn geopend
en de kerkers zijn gesloopt,
rest de vrijheid van de liefde:
leven, sterker dan de dood.
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WEGZENDING EN ZEGEN
Cantors:
De Levende zegene en behoede U,
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
Allen lezen, waarna cantors zingen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

De volgende Laudenviering is op 20 juni, dit is een Taizéviering.
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