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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. 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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GONG 
 

AANSTEKEN ADVENTSKAARSEN 
 

ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER 

 
 

ONTSTEKEN VAN LICHT 
 

LIED AAN HET LICHT 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
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Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

DREMPELGEBED 
God, 
in het licht van de vier adventskaarsen 
geven wij ons ja-woord 
op uw verlangen om in ons geboren te worden. 
Moge uw naam – Ik zal er zijn voor u – 
zichtbaar worden in het werk van onze handen 
en hoorbaar in de woorden die wij spreken. 
Moge wij U zo blijven beleven 
en moge Gij in ons blijven leven 
dag na dag, ons leven lang. Amen. 
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WAT AL EEUWEN LANG VERTELD IS 
 

 
 

 
 

 
 

PSALM 80 

 
 

Herder Israëls, hoor! 
Gij die Jozef leidt als uw schapen, 
die troont op de cherubs, verschijn ons. 

Voor Efraïm, Benjamin, Manasse, 
laat thans ontwaken uw kracht: 
kom tot onze verlossing! 
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God der hemelse scharen, breng Gij ons de keer: 
in het licht van uw aanschijn bevrijding! 

Een wijnstok groef Gij los uit Egypte, 
verdreef volken dat hij hier geplant werd: 

de grond hebt Gij voor hem bereid, 
toen heeft hij wortels gemaakt, 
hij heeft het land overdekt. 

Zijn schaduw bedekte de bergen, 
zijn ranken de cederen Gods, 

tot de zee reikte hij met zijn takken, 
met zijn uitlopers tot de Rivier. 

God der hemelse scharen, o keer toch,  
zie neer uit de hemel, aanschouw het: 
hergeef hem uw zorg, deze wijnstok, 

de loot die uw rechterhand plantte, 
de zoon die Gij sterkte verleend hebt; 

Zij uw hand over deze uw gunsteling, 
het geslacht dat Gij sterkte verleend hebt: 

en nooit dwalen wij meer van U af. 
Doe ons leven - aanroepen uw naam. 

Heer der hemelse scharen, breng Gij ons de keer: 
in het licht van uw aanschijn bevrijding! 

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.     Antifoon 
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LEZING: MICHA 5, 1-4A UIT BIJBEL IN GEWONE TAAL 

 

De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste 
steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens 
mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude 
familie’. 
De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht 
van hun vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt, zal daar 
een eind aan komen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven, 
teugkeren naar hun eigen land. 
Als de nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de 
mensen zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem 
zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is. 
Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen 
over de hele wereld. En hij zal vrede brengen. 

STILTE 

LOFZANG VAN ZACHARIAS 

 

 Gezegend de Heer, Israëls God! 
Hij zag om naar zijn volk en voltrok de verlossing; 
want een held heeft Hij voor ons doen opstaan, een redder, 
in het huis van David, zijn dienaar. 

 Nu vervult zich wat Hij beloofd heeft, 
sinds eeuwen verkondigd door zijn profeten; 
een leven tegen de vijand beveiligd, 
niet langer door al wie ons kwaad wil bekneld. 
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 Zo is zijn barmhartigheid voor onze vaderen; 
nooit werd het vergeten, zijn heilig verbond, 
de belofte aan Abraham, onze vader, 
de eed die Hij eenmaal gezworen heeft: 

 Dat wij, verlost uit de macht van de vijand, 
zonder vrezen Hem zouden dienen, 
naar zijn wil vragend, naar recht ons gedragend, 
ons leven levend onder zijn oog. Antifoon 

 En gij, kind, gij zult worden genoemd 
profeet van de Allerhoogste, 
zult een voortrekker zijn voor zijn aangezicht uit 
om de weg voor de Heer te bereiden; 

 om zijn volk te geven kennis van heil 
wanneer hun het kwaad wordt vergeven. 
Zo goed, zo erbarmend is onze God. 
De hemelse zon zal over ons opgaan. 

 Verschijnend voor wie zonder uitzicht 
in duisternis zaten en schaduw des doods; 
Om zo onze voeten te richten 
op de weg die naar vrede leidt. 

 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.  Antifoon 

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. 
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VOORBEDE 
 
Acclamatie:  

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. 
 

MUZIEK 
 

OP WIE WIJ WACHTEN 
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MEDEDELINGEN EN COLLECTE 
collecte 1: voor de eigen parochie NL72 RABO 0156 2767 20 

t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder 
vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’ 

collecte 2: Solidaridad, NL05 TRIO 0212 1854 11 

SLOTGEBED 
Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig licht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht 
een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt,  
zoals toen, lang geleden,  
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht,  
een kind dat zorgt  
voor vrede 

Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen. 

Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven dromen.  
Is licht zien in de duisternis,  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen. 
Amen 
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O KOM, O KOM IMMANUEL 

 

 

 

 

 

 

O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 

O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort, 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel! 
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WEGZENDING EN ZEGEN  

Voorzang:  

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: 

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. 

 


