
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

31 oktober 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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Openingslied  
 

Die licht is, bron van leven is,  
die als een woord gegeven is;  
zie hoe wij zoeken hier en der;  
hoe is uw naam, uw stem is ver.  
Wij dragen met ons mee uw woord,  
het raakt ons aan, het drijft ons voort.  
 

Die ons “mijn volk” ooit heb genoemd,  
een weg beloofd hebt uit de doem,  
hoe zullen wij, zo zwak en klein  
uw stem in deze wereld zijn? 
“ik zal er zijn”, zo is uw naam,  
dat moet genoeg zijn om te gaan.  
 

Wij houden vast aan Hem die kwam,  
die ooit ons leven op zich nam;  
die is uw kind, die roept en leidt  
tot vrede en gerechtigheid,  
die weerloos was en brak als brood –  
Hij neemt ons mee voorbij de dood.  
 

 
 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw Geest. 
                                                       
 

Schuldbelijdenis 
 

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, 
in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld,  
door mijn grote schuld 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd 
alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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♫  Kyrie  
 

Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer ontferm U over ons.  
 
 
 
♫  Lofzang 
 

Eer aan God in de hoge en vrede op aarde,  
Aan mensen van goede wil. Wij loven U, wij zegenen U.  
Wij verheerlijken U, wij zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, Heer God, almachtige 
Vader, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader. Die wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Aanvaard ons gebed.  
Die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. Gij alleen de Heer.  
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus.  
Met de heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen.  
 

 
 
 
 
Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Deut. 6, 2-6 
 

Mozes sprak tot het volk en zei: 
“Vrees de Heer uw God 
door al zijn voorschriften en geboden na te komen, 
die ik u opleg. 
Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. 
Dan zult ge gelukkig zijn 
en talrijk worden in het land van melk en honing 
dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. 
Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! 
Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, 
met heel uw ziel 
en met al uw krachten. 
De geboden, die ik u heden voorschrijf, 
moet ge in uw hart prenten.” 
 

Woord van de Heer.              Wij danken God. 
 
 
 
Psalm 18  
 

Refrein: Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
 

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, 
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.  Refrein: 
 

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind, 
mijn schild, mijn behoud en bescherming.  Refrein: 
 

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen, 
dan doet geen vijand mij kwaad.    Refrein: 
 

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, 
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.    Refrein: 
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Tweede lezing: Hebreërs 7, 23-28 
 

Broeders en zusters, 
in het eerste verbond moesten meerderen priester worden, 
omdat de dood hen belet in functie te blijven; 
maar Jezus’ priesterschap is onvergankelijk, 
omdat Hij in eeuwigheid blijft. 
Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden 
die door zijn tussenkomst God naderen, 
daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 
Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig; 
een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, 
afgescheiden van de zondaars, 
hoog verheven boven de hemelen. 
Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters, 
elke dag opnieuw  
eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen 
en daarna voor die van het volk, 
want dit heeft Hij eens voor al gedaan, 
toen Hij zichzelf ten offer bracht. 
De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwakheid 
behept; 
maar de eed, die uitgesproken is ná de wetgeving, 
wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid. 
 

Woord van de Heer.  Wij danken God 
 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Alleluia. 
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 
Alleluia. 
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Evangelielezing: Mc. 12, 28b-34 
 

De Heer zij met u.  En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Marcus.                Lof zij U, Christus. 
In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe 
en legde Hem de vraag voor: 
“Wat is het allereerste gebod?” 
Jezus antwoordde: “Het eerste is:  Hoor, Israël! 
De Heer onze God is de enige Heer. 
Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, 
geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. 
Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. 
Er is geen ander gebod voornamer dan die twee.” 
Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: 
“Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: 
Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; 
en Hem beminnen met heel zijn hart, 
heel zijn verstand en heel zijn kracht 
en de naaste beminnen als zichzelf, 
dat gaat boven alle brand- en slachtoffers.” 
Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: 
“Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” 
En niemand durfde Hem nog een vraag stellen. 
 

Woord van de Heer.              Wij danken God 
 
♫  Acclamatie         Alleluja 
 
Overweging 
 
 
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, 
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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  
 

♫  Acclamatie 
 

Luister, wees genadig Heer. Gedenk toch uw volk. 
 
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Offerandelied 
 

Die chaos schiep tot mensenland 
die mensen riep tot zinsverband  
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming,  
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.  
Schrift die mensenoorsprong schrijft.  Woord dat trouw blijft.  
 

Dat boek waarin getekend staan  
gezichten, zielen, naam voor naam,  
hun overslaande liefde hun overgaande liefde  
hun weeën die niet overgaan.  
Schrift dat mensendagen schrijft. Licht dat aanblijft.  
 
Zijn onvergank’lijk testament: dat Hij ons in de dood nog kent  
de dagen van ons leven ten dode opgeschreven  
ten eeuwig leven omgewend.  
Schrift die mensentoekomst schrijft.  
Naam die trouw blijft. 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn 
heilige kerk. 
 
 
 
 

Gebed over de gaven 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
 
Eucharistisch gebed 
 

De Heer zij met u.   En met uw Geest. 
Verheft uw hart 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

 
 
Prefatie 
 
♫  Heilig, heilig heilig, de Heer, de God der Hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:  
 
♫  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
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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. 
 
 
Vredewens 
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte. 
Geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u, en met uw Geest. 
 
 
♫  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
Geef ons de vrede. 
 
 
Communie 
 
 
Communielied 
 

Wees gegroet Maria vol van genade de heer is met U.  
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus  
de vrucht van uw schoot.  
Heilige Maria, moeder van God bid voor ons zondaars,  
bid voor ons zondaars nu en in het uur. Van onze dood. Amen.  
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Gebed na de communie 
 
 
Mededelingen 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Stichting Hulpkaravaan, NL15 BUNQ 2040 9416 81 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 
Zegen en wegzending 
De Heer zij met u. En met  Uw geest 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede.  Wij danken God 

 
 
 
Slotlied 
 

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát. 
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven. 
Een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven. 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad. 
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'. 
 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 

Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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