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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 ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
3. Ontsmet uw handen; hoest in uw elleboog; gebruik 

papieren zakdoekjes 
4. Houd rekening met de ander en bewaar afstand bij lopen 

en zitten.  
5. Meezingen is toegestaan, als er niemand in de bank 

direct recht voor u zit! 
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. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
8. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud 

 
De locatieraad. 
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Openingslied  
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
  
Begroeting en openingswoord 
 
 
 

♫  Gebed om ontferming  
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  
 

 
 
 
Lofzang   
 

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!  
Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht, vol van licht, zie ons met ontferming aan! 
 

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt, is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met Uw stralen aan! 
 

Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet.  
Die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 
 
 
Gebed 
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Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Jeremia 31, 7-9 
 

Dit zegt de Heer: 
“Jubel van vreugde om Jakob, 
juich om de heerser der volken; 
bazuin het rond, prijs God en zeg: 
de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk, 
aan de rest van Israël. 
Ik haal hen terug uit het noorden, 
van het einde der aarde breng ik hen bijeen, 
ook de blinden en lammen, 
de zwangere en barende vrouwen. 
In dichte drommen keren zij terug. 
In tranen gingen ze heen; 
getroost leid Ik hen terug. 
Ik voer hen naar stromende beken 
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. 
Ik ben toch Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene.” 
 

Woord van de Eeuwige  A:  Wij danken God 
 
 
 
Psalm 126 
 

Refrein:  (2x) 
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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Evangelielezing: Marcus 10, 46-52 
 

In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. 
Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, 
weer uit Jericho wegtrokken, 
zat een blinde bedelaar langs de weg, 
Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 
Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,  
begon hij luidkeels te roepen: 
“Jezus, Zoon van David, 
heb medelijden met mij!” 
Velen snauwden hem toe te zwijgen, 
maar hij riep nog veel harder: 
“Zoon van David, heb medelijden met mij!” 
Jezus bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.” 
Ze riepen de blinde toe: “Heb goede moed! 
Sta op, Hij roept u.” 
Hij wierp zijn mantel af, 
sprong overeind en kwam naar Jezus toe. 
Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” 
De blinde antwoordde Hem: 
“Rabboeni, maak dat ik zien kan!” 
En Jezus sprak tot hem: 
“Ga, uw geloof heeft u genezen.” 
Terstond kon hij zien 
en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. 
 

Woord van de Eeuwige  A:  Wij danken God 
 
       
♫  Acclamatie  
 

Alleen een woord om te vertrouwen,  
alleen een mens om op te bouwen, tot Uw stad van vrede komt.  
 
 

 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 
 

Ik geloof in die uitzonderlijke mens 
die niet geleefd heeft voor zichzelf. 
Ik geloof in die mens 
die wij kennen als zoon van mensen 
en zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 

Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen 
 

 
 

     
Voorbede  
 
♫  Acclamatie 
 
Raak mij, raak mij aan. Leg uw hand op mij.  
Geef mij Uw zegen, dan zal ik leven. 
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Dienst van de tafel 
 
 
 
Gebed rond de Tafel 
 

V:  God, die verwachtingen wekt, 
U vervult in Jezus 
wat U hoopvol in ons oproept. 
Als een mens van vrede 
is Hij door de wereld gegaan, 
met oog en hart voor vriend en vreemde. 
 

A:   Hij was Uw licht voor vriend en vreemde, 
Uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
 

V:  God, die in woord en werk van Jezus 
licht van liefde hebt doen stralen, 
maak ons er ontvankelijk voor, 
opdat wij in elkaars ogen weerkaatst zien 
wat bemoedigend van Hem is uitgegaan. 
 

A:   Hij was Uw licht voor vriend en vreemd, 
Uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
 

V:   God, van U vervuld deelt Hij brood van leven 
waarin Hij zichzelf wegschenkt, 
opdat wij ons schenken aan elkaar, 
en met velen een wereld naar Uw hart worden. 
 

A:   Hij was Uw licht voor vriend en vreemde 
Uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
 

V:  God, die in Jezus Uw hand in de onze legt, 
maak ons gevoelig voor wat Hij ons zeggen wil, 
opdat Zijn droom in ons waar wordt, 
Zijn verwachtingen in ons vervuld worden. 
 
 
♫  Vredewens  
 

Vrede mag hier van hand tot hand.  
Vrede wil thuis zijn in ieder land;  
vrede van mens tot mens, Gods hartewens. 
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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. 
 
 
Delen van het Heilige Brood   
 
 
 

Communielied 
 

Kom en volg mij op de weg,  
gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld in wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten.  
 

Kom en volg mij op de weg  
waarvan het eind verhuld is  
maar wie volbrengt wat ik hem zeg  
draagt de vervulling in zich.  
 

Vraag niet of hij wel veilig is  
maar durf mij te geloven:  
ik ben voor u in duisternis  
het schijnsel voor uw ogen.  
 

‘k geef u niet de overvloed  
waarvan de mensen dromen  
maar kracht die overwinnen doet  
wat ons wil overkomen.  
 

Kom en volg mij op de weg  
die mensen zal verbinden  
de zwakken in hun rechten zet  
en zicht geeft aan verblinden.  
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Kom en volg mij op de weg  
en doe uw broeder leven  
ontvang wat u tot vrede strekt  
als zegen van Godswege.  
 

 
 
Gebed 
 
  
 
 
Slotgebed 
 
 
 
Mededelingen 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Missiezondag (NL65 INGB 0000 0015 66) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen   
 
 
Collectelied  
 

Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen, 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
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Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
 
Zegenwens 
 
 
Slotlied  
 
U kennen, uit en tot U leven,  
verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin! 
 
 Gij zijt het brood van God gegeven, 
 de spijze van de eeuwigheid; 
 Gij zijt genoeg om van te leven 
 voor iedereen en voor altijd. 
 Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
 met leven midden in de dood. 
 
 O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 
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