
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 december 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 ellenboog; gebruik 
papieren zakdoekjes. 

8. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
9. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud. 

 

 

De lokatieraad. 
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Lied 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,  
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis. 

 

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.  
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht,  
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
 
D’herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.  
“gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;  
Bet’lem is de stede, daar ’t is geschied voorwaar.” Kyrieleis.  
 
 

 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

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. 
 
 
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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♫  Gebed om ontferming 
Heer, ontferm U.   
Christus ontferm U.  
Heer, ontferm U.  
 
 
 
♫  Gloria 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo.  
 

En vrede op aarde voor de mensen die Hij lief heeft.  
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor Uw grote heerlijkheid.  
Heer God, hemelse koning, God almachtige vader.  
Heer eniggeboren Zoon Jezus Christus,  
Heer God, lam Gods, Zoon van de Vader.  
Die wegneemt de zonden der wereld ontferm U over ons.  
Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  
Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,  
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,  
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.  
 

DIENST VAN HET WOORD   

 
Lezing uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach  3, 2-6. 12-14 
De Heer heeft een vader aangesteld over de kinderen; 
en de moeder recht gegeven over haar zonen. 
Wie zijn vader eerbiedigt, krijgt vergiffenis van zonden 
en als iemand die schatten verzamelt, 
is hij die zijn moeder eert. 
Wie zijn vader eert, beleeft vreugde aan zijn kinderen, 
en wanneer hij bidt, wordt hij verhoord. 
Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten 
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en wie zijn vader gehoorzaamt, 
verkwikt het hart van zijn moeder. 
Wie de Heer vreest, eert zijn ouders. 
Kind, draag zorg voor uw vader op zijn oude dag 
en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. 
Op de dag dat ge in nood zijt, wordt aan u gedacht; 
gij die nog in volle kracht zijt, veracht uw vader niet. 
Medelijden met uw vader zal niet worden vergeten, 
anders dan de zonden, bouwt zij uw huis op. 
Woord van de Heer. 
 

 
 

Psalm 84 
 

Refrein:  
Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in U stelt,  
o Heer van alle machten.  
 

Hoe vredig is het waar Gij woont,  
Heer God van alle machten.  
Verlangen zal ik met hart en ziel  
naar het huis waar Gij mij wacht.   Refrein:  
 

De vogel vindt een eigen nest;  
de zwaluw een plaats voor zijn jongen.  
Gelukkig de mens die woont bij U,  
hij zal U loven, zijn leven lang.    Refrein:   
 

Trekken wij door een dorre woestijn, 
Gij maakt het tot een vallei vol bronnen.  
De lenteregen zegent het land,  
zo trekken wij voort naar uw heilige stad. Refrein:   
 

Heer van machten hoor mijn gebed;  
God van Jakob luister naar mij.  
Bescherm ons, uw volk, dat Gij hebt geroepen,  
zegen ons die hier voor u staan.    Refrein: 
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Tweede lezing: Kolossenzen 3, 12-21 
 

Broeders en zusters, 
Bekleedt u als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, 
met tedere ontferming, goedheid, deemoed, 
zachtheid en geduld. 
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, 
als de een tegen de ander een grief heeft. 
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook gij vergeven. 
Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid. 
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; 
daartoe zijt gij immers geroepen, 
als leden van één lichaam. 
En weest dankbaar. 
Het woord van Christus 
moge in volle rijkdom onder u wonen. 
Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. 
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, 
hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. 
En al wat gij doet in woord of werk, 
doet alles in de naam van Jezus de Heer, 
God de Vader dankend door Hem. 
Vrouwen, weest uw man onderdanig, 
zoals het christenen betaamt. 
Mannen, hebt uw vrouw lief 
en weest niet humeurig tegen haar. 
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, 
want dit is de Heer welgevallig. 
Vaders, tergt uw kinderen niet, 
opdat zij de moed niet verliezen. 
Woord van de Heer. 
 

 
 

♫  Acclamatie 
 

Alleluia. 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  
Alleluia. 
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Evangelielezing: Johannes 2, 41-52 
 

Ieder jaar gingen de ouders van Jezus 
naar Jeruzalem voor het paasfeest. 
En toen Hij twaalf jaar geworden was, 
gingen zij, zoals gewoonlijk bij het feest, daarheen. 
Toen de dagen vervuld waren en zij terugkeerden, 
bleef het kind Jezus achter in Jeruzalem 
en zijn ouders wisten het niet. 
In de mening 
dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, 
gingen zij een dagreis ver 
en zochten Hem onder verwanten en bekenden. 
Maar toen zij Hem niet vonden, 
keerden zij – Hem zoekende – 
naar Jeruzalem terug. 
Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, 
gezeten te midden van de leraren, 
terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 
Allen die Hem hoorden, 
waren vol verbazing 
over zijn inzicht en antwoorden. 
Toen zij Hem daar zagen, 
waren zij ontdaan 
en zijn moeder zei tot Hem: 
“Kind, waarom hebt Ge zo met ons gedaan? 
Zie, uw vader en ik hebben met smart naar U gezocht.” 
Maar Hij zei tot hen: 
“Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? 
Wist ge niet dat Ik moet zijn bij wat van mijn Vader is?” 
Zij begrepen echter het woord niet 
dat Hij tot hen sprak. 
Hij ging met hen mee en kwam naar Nazareth 
en was aan hen onderdanig. 
Zijn moeder bewaarde al de woorden in haar hart. 
En Jezus nam toe in wijsheid en jaren 
en in welgevallen bij God en mensen. 
Woord van de Heer.   Wij danken God 
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♫  Acclamatie 
 

Alleluia 
 
 
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;  
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 
 
♫  Acclamatie 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, God onbedwingbaar, 
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede.  
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DIENST VAN DE TAFEL 

 
 
Het halen van het Heilige Brood 
 
 
Lied 
 
O Kerstnacht schoner dan de dagen 
Hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
Dat in uw duisternisse blinkt 
En wordt gevierd en aangebeden! 
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden, 
Hoe schel die in zijn oren klinkt. 
 
Hij poogt d’onnooz’le te vernielen 
Door ’t moorden van onnooz’le zielen 
En wekt een stad en land geschrei 
In Bethlehem en op de akker 
En maakt de geest van Rachel wakker 
Die waren gaat door beemd en wei. 
 
Bedrukte Rachel staakt dit waren  
Uw kinders sterven martelaren 
En eerstelingen van het zaad 
Dat uit uw bloed begint te groeien  
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien 
En door geen wreedheid en vergaat 

 
 
 
 
Bereiding van de gaven 
 
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 
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Gebed over de gaven 
 
Het eucharistisch gebed 
V: de Heer zal bij u zijn.  
A: De heer zal u bewaren 
V: verheft uw hart.  
A: wij zijn met ons hart bij de Heer.  
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A:. Hij is onze dankbaarheid waardig.  

 
Prefatie 
 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan 
uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U 
danken, altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die 
eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend 
wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van 
dood en zonde, om te zijn; uw uitverkoren en geheiligd volk, - 
koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, 
God, verkondigen wij overal; dat Gij ons uit de duisternis 
geroepen hebt om mu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die 
staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe 
vol vreugde: 
 

♫  Heilig 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 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.  
 
Eucharistisch gebed 
 

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U 
wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle 
naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door 
een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.  
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe 
te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw 
Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, 
uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.  
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en 
sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei; 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 
voor u gegeven wordt.  

 
Zo nam hij na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en 
zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de 
beker van het nieuwe altijddurende Verbond. Dit is mijn Bloed 
dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 
zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

♫  Acclamatie 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 

Daarom Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van 
uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 
leven en heilig. Wij vragen U, heer; Zie welwillend neer op het 
offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, dat wiens 
dood Gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden 
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul 
ons van zijn heilige geest, opdat men ons in christus zal zien 
worden tot een lichaam en een geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan 
zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen 
met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; samen met 
uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid 
zijn en daar voor ons bidden. Moge de vrede in de wereld en 
het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, 
dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden 
verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde 
en geloof; samen met uw dienaar Franciscus onze Paus en  
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onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel 
het gelovige volk dat Gij u hebt verworven. Wij vragen U, 
welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. 
Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van 
overal bijeen.  
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief 
waren, en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw 
rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen  
samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid.  
Door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is 
aan deze wereld.  
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige 
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.  
 
 
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. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de 
kost van Jezus, Messias, uw Zoon.  
 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  
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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.  

 
 

♫  Lam Gods 
 

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.  
 
 

 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
 
Muziek                         
 
 
 
Communielied 
 

Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht,  
die zo lang van te voren, de wereld heeft verwacht.  
Vrolijk, o herderkens, zongen ons d’engelkens,  
zongen met blijde stem: haast u naar Bethlehem.  
 

Als wij daar zijn gekomen, ziet, een klein Kindeken.  
Leit op ’t stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.  
D’oogkens van stonden aan zag men vol tranen staan.  
’t Weende uit druk en rouw in deze straffe kou.  
 

’t Kindje begon te slapen, de Moeder sprak ons aan:  
lieve herders, tezamen, wilt zoetjes buiten gaan! 
U lie zij peis en vree! Dat brengt mijn Kindje mee,  
want ’t is uw God en Heer. Komt morgen nog eens weer. 
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Dankgebed 
 
 
 

 
Mededelingen 

 

Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 01562767) 

Collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom (NL74 RABO 0310 543738) 

U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen.  
 
 
 

 
Slotlied 
 

Hoor de englen zingen d”eer, van de nieuw geboren Heer.  
Vreed’op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensenschuld. 
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door. 
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! 
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.  
 

Hij, die heerst op ’s hemels troon Here Christus, Vaders’ Zoon 
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.  
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.  
 

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft.  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd.  
Al  Uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf.  
Dat wij ongerept en rein nieuw geboren zouden zijn.  
Hoor de eng’len zingen d’eer van de nieuw geboren Heer.  
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