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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 
 

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.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord  
 
 
 
♫  Gebed om ontferming 
 

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. 
 
 
 
Lofzang 
 

Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen.  
Hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  
houdt Hem in ere!  
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Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk, voor wie Hem wil geloven:  
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge;  
houdt hem in ere!  
 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven;  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen;  
houdt Hem in ere!  
 
Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste Lezing: Uit de Profeet Daniël 7, 13 – 14 
 

In die tijd nam Daniël het woord en zei: 
In mijn nachtelijke visioenen zag ik  
dat er met de wolken van de hemel  
iemand kwam die eruitzag als een mens.  
Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.  
Hem werden macht, eer en het koningschap verleend,  
en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken,  
dienden hem.  
Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij  
die nooit ten einde zou komen,  
zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. 
Woord van de  Heer.      A: wij danken God 
 

 
Psalm 93  
 

Koning is onze God, zijn kleed is majesteit,  
kracht heeft Hij aangetrokken, (2x) 
onwankelbaar is de aarde, onwankelbaar vast staat uw troon. 
Gij zijt van eeuwigheid. (2x) 
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De zeeën verheffen o Heer, de zeeën verheffen hun stem,  
hun vloed van beukende golven. (2x) 
Machtiger dan de stem van dat water,  
machtiger dan de branding van de zee,  
zijt Gij, de God van de hemel. (2x) 
Uw woord is onfeilbaar en trouw, geheiligd worde uw huis,  
Heer God, tot in lengte van dagen. (2x) 
 
 
 
Lezing uit het Evangelie volgens Johannes, 18,33b-37 
 

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en vroeg hem: ‘Bent u de 
koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf 
of hebben anderen dit over mij gezegd?’ ‘Ik ben toch geen 
Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en Uw hogepriesters 
hebben U aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’   
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. 
Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn 
dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de 
Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 
Pilatus zei: ‘U bent dus koning? ’‘U zegt dat ik koning ben,’ zei 
Jezus.  ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de 
waarheid te getuigen, 
en ieder die de waarheid is toegedaan,  luistert naar wat ik zeg.’ 
Woord van de Heer                                 A: Wij danken God 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja.  
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de 
geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart.  
Halleluja. 
 
  
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 

Wij geloven dat God, Schepper en oorsprong van al wat leeft 
Zich laat kennen in Jezus, zijn geliefde zoon. 
 

Wij geloven in de weg, die Jezus ons is voorgegaan, 
een leven vol liefde en strijdbaarheid, 
die Hij tot het einde heeft volgehouden 
ondanks alle tegenkrachten. 
 

Wij geloven in de heilige Geest, 
die ons hoop geeft voor dit leven, 
vertrouwen voor de toekomst 
en ons in liefde met andere mensen verbindt. 
 

Wij geloven in de gemeenschap van mensen, 
die een beweging vormt rond Jezus van Nazareth, 
de kerk, die geroepen is het leed te verzachten in deze wereld 
en gestalte geven aan Gods koninkrijk. 
 

Wij geloven in een nieuw begin: 
dat wij deel mogen hebben aan Jezus’ verrijzenis 
en bestemd zijn te leven met God en met elkaar voor altijd. 
Amen.  
 
 
 
Voorbede 
 

V:   Bidden wij tot God, de Eeuwige   
begin en einde in wie wij mogen bestaan. 
 
 

♫  Acclamatie 
 

Die ons allen bij name noemt, zie ons aan!  
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
 
Lied  
 

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,  
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld.  
Gij leeft en houdt de wacht! Wij hebben niets te vrezen,  
de slaap zal ons genezen, Gij waakt de ganse nacht.  
 

Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht! 
 

O hemellichaam, Jezus dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan: uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan! 
 

 

Communiegebed 
 

V:  Eeuwige God,  die ons in het leven roept  
en ieder kent bij name, wij bidden U en zoeken U,  
bron van alle licht. 
Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt geschapen, 
wij zegenen Uw maaksel: mensen naar Uw beeld. 
 

A:  Gezegend zij die vrienden zijn, 
elkaar een steun en toeverlaat,  
die delen brood en leven, die heiligen uw Naam. 
 

V:  Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid. 
Gezegend de geduldigen  die uitzien naar Uw toekomst. 
Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert, 
die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid. 
 

A:  Gebroken knecht, minste mens, koning in dienstbaarheid  
die leeft ons voor, ten dode toe Jezus Messias. 
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V:   Die ons op de avond voor zijn slavendood is voorgegaan,  
zichzelf gegeven heeft:   
Die wij willen gedenken in het delen van het  heilig brood,  
zijn leven dood en verrijzenis opdat ook wij mogen     
leven in zijn Naam 
Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood. 
Ademen zijn Geest, die leven naar Zijn woord. 
 

V:   Gij die ons mensen hebt gemaakt,  
bekleed ons met Zijn naam, 
maak ons nieuw en zegen ons en schenk ons aan elkaar 
 
 
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 onze schuldenaren. 
En leid ons niet in beproeving , 
maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid 
 
 
♫  Vredewens 
 

Vrede mag hier van hand tot hand.  
Vrede wil thuis zijn in ieder land;  
vrede van mens tot mens, Gods hartewens.  
 
 
Delen van het Heilige Brood 
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Communielied 
 
In ‘t laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,  
hoog uit boven de heuvels,  
en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op.  
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,  
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.  
 
In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft  
zal ze zien komen op scharlaken paarden,  
op zilvervloten, volkeren, van verre:  
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont.  
Daar weten ze de route van de vrede  
daar is een nieuwe aarde neergedaald.  
 
 
 
Gebed 
 
 
 
 
Mededelingen 
 

Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes.  
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap. (NL72RABO 

0156276720 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Nationale Jongerencollecte (NL11 INGB 0002 7844 98) 

 
 
 
Slotlied 
 

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God,  
de Zoon, eer de heil’ge Geest, de Trooster,  
de Drie-enige in zijn troon, 
Halleluja, halleluja, de Drie-een’ge in zijn troon! 

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  



koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, hallelluja, ere zij het Lam gewijd.  
 

Ere zij de Heer der eng’len, ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aard’en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, loof de koning, heel zijn kerk! 
 

Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len,  
U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! 
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