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28 november 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 ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
3. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht. 
4. Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de anderhalve meter afstand in 

acht. 
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter afstand niet gehouden 

kan worden, is meezingen niet toegestaan. 
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 eventuele begeleiders. 
9. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud. 

 
De locatieraad. 
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Openingslied 
 

Zomaar mensen komen hier, zij gaan af en aan, 
zomaar woorden vallen hier, uit hun mond vandaan. 
Alles wat er wezen mag, treedt hier aan de dag 
alles komt en alles gaat, tot het voort bestaat. 
 

Zomaar mensen bidden hier, met wat hoop en vrees, 
zomaar mensen vragen hier, en niet tevergeefs. 
Alles hoopt hier hand in hand, op een beter land, 
alle leven, alle dood, bedelt hier om brood. 
 

Zomaar mensen weten hier, dat het goed zal gaan, 
zomaar mensen leven hier, uit de dood vandaan. 
Alles komt hier, alles wacht, op een nieuwe dag, 
ongezien komt God nabij, ongehoord komt hij. 
 
 
 
Begroeting 
 
 
Acclamatie bij het aansteken van de adventskaars    
 

Zoals de nacht vlucht voor de morgen 
Zo gaat de angst op de loop 
Ontwaakt een licht in jou geborgen: 
De bron van onze hoop. 

 
 
 

♫  Heer ontferm U over ons    
 

Heer, ontferm U over ons  
Christus, ontferm U over ons  
Heer, ontferm U over ons  
 
 
Gebed 
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Dienst van het woord 
 
Eerste lezing: Jeremias 33, 14-16 
 

Ik schenk David een wettige afstammeling. 
Uit de Profeet Jeremia.    Zo spreekt de Heer: 
Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul, die Ik aan Israël en 
Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige 
afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. 
In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. 
En die stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid. 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
 
 
Tussenzang 
 

Refrein: Op alle wegen en in ieder land 
zijn wij op zoek naar de helpende hand 
die ons de kracht geeft om daarheen te gaan 
waar wij als mensen moeten staan. 
 

God had beloofd: "Ik zal met U zijn." 
Hij heeft zijn volk uit Egypte bevrijd; 
door de zee en door de woestijn 
naar het land van belofte geleid. 

 

“Ik ben de weg, de waarheid, het leven," 
hoorden de leerlingen van Gods Zoon. 
“Al wat Gij vraagt dat zal ik U geven 
als Gij de weg gaat die ik U toon." 
 

Ik ben een mens die steeds weer vraagt, 
vol twijfel op zoek naar de hand die mij leidt. 
Maar U hebt gezegd: "Ik zal met U zijn, 
van nu tot in alle eeuwigheid." 
 
Evangelielezing: Lucas 21, 25-28. 34-36 
 

Uw verlossing komt nabij. 
De Heer zij met u.    En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas.    Lof zij U, Christus. 
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In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren 
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, 
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. 
De mensen zullen het besterven van schrik, 
in spanning om wat de wereld gaat overkomen. 
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. 
Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, 
met macht en grote heerlijkheid. 
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, 
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, 
want uw verlossing komt nabij. 
Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt 
door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; 
laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; 
want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. 
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt 
zijn te ontkomen aan al die dingen, die zich gaan voltrekken, 
en dat ge stand moogt houden 
voor het aangezicht van de Mensenzoon.” 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
 

 
 

♫  Laudate dominum 
 

Laudate dominum, 2x 
Omnes, gentes, allelujah 
Sing praise and bless the Lord! 2x 
Peoples! Nations! allelujah. 
 
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
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die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 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. 
 
 
♫  Voorbede met acclamatie  
 

Goede God, wij vertrouwen op U, 
Luister, naar wat wij vragen. 
 
 

 

Dienst van de tafel 
 
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, (2x) 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 



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. Amen. 
 

 
 

♫  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons, ontferm U over ons (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede (3x) 
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 

♫  Communielied 
 

Een vonk uit stenen geslagen 
Wordt vuur in kille nacht 
Een ster die aan de hemel staat 
Toont ons Uw stille kracht.. 
 

Het licht dat breekt door de wolken 
Verspreidt een warme gloed. 
Uw Geest verlicht de volkeren, 
Geeft mensen nieuwe moed. 
 

Zoals de nacht vlucht voor de morgen, 
Zo gaat de angst op de loop. 
Ontwaakt een licht in jou geborgen: 
De bron van onze hoop. 
 

De twinkel in Jouw ogen, 
Geeft kracht in onze nood. 
Het licht dat ons het leven geeft, 
Is sterker dan de dood. 
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Zoals de nacht vlucht voor de morgen, 
Zo gaat de angst op de loop. 
Ontwaakt een licht in jou geborgen: 
De bron van onze hoop. 
 
 
 
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: Bisschoppelijke Adventsactie (NL89 INGB 0653 1000 00) 

U kunt uw gaven in de mandjes achterin de kerk leggen 
 
 
Slotlied 
 

Refrein 
Laat ons verder gaan in vrede van dag tot dag. 
Jezus zelf loopt in ons midden, 
Hij wijst de weg. 
 

Wie geduld heeft met de aarde, 
wie durft leven met een droom, 
vindt genezing en genade 
en het goede spoor. 
 

Zomer ligt in onze handen, 
nieuwe schepping in ons hart. 
Trouw en vriendschap houdt ons gaande 
God die ons verwacht. 
 

Mensen die zich laten raken 
door wat echt is en wat goed, 
groeien, door Gods Geest gedragen, 
vrijheid tegemoet. 
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