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31 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 locatieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lied  
 

Hier in de schaduw van de stilte,  
geborgen in gebed en zang.  
Ver weg van haasten en de kilte  
van dag aan dag, van klein belang.  
Hier in het lezen en het schouwen  
in wijsheid en in zwijgzaamheid,  
kan menigeen zich toevertrouwen  
aan stilstaan tot in eeuwigheid.  
 

Wie in dit huis van heilig wachten  
de open ruimte binnengaat  
wie hier het leven wil verzachten,   
de woorden en de geest verstaat,  
wordt hier gedragen door de tijden  
gaat open uit geslotenheid, ontmoet,  
met wie de uren wijden,  
de Eeuwige in eeuwigheid.  
 

Wie in dit vieren wil verkeren  
waar leegte in de ziel verwijdt,  
zal aan de jaren niet verteren,  
ontdekt de zegen van de tijd.  
Langzaam verschijnen gouden lagen  
van Gods onzichtbaar stil Gelaat,  
als een icoon gezien,  
gedragen, als teken van de eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
  
Aansteken van het licht 
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Lied 
 

Licht, ontloken aan het donker, licht gebroken uit de steen.  
Licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen! 
 

Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat,  
Licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam.  

 
Licht, aan liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt.  
Licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam! 

 
Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood. 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, zegen ons met morgenrood.  
 

Licht, straal hier in onze ogen, licht, breek uit in duizendvoud.   
Licht, kom ons met stralen tooien, ga ons voor van hand tot hand! 
 

 
 
 
 
Drempelgebed  
 

V.   Heer, op deze laatste dag van het jaar is het goed om even stil te 
staan. Om na te denken over alles wat goed is gegaan, wat minder goed 
gegaan is, maar ook over die dingen waarmee ik anderen misschien pijn 
heb gedaan. 
 

♫  Antifoon 
Sta even stil, sluit eens je ogen. 
Kijk eens naar binnen, neem even de tijd. 
Waar kom je vandaan, waar ga je heen? (2x) 
 

V.  Heer, even weg uit ons haastige bestaan, willen we nu stil staan bij 
onze opdracht om samen de Kerk van Jezus te zijn in onze 
geloofsgemeenschap en wat dit betekend voor de toekomst. 
 

♫  Sta even stil 
 

V.  Heer, geef dat wij weer oog krijgen voor de dingen  
die werkelijk van belang zijn in onze geloofsgemeenschap:  
vertrouwen in elkaar en hoop voor de toekomst. 
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Lied  
 

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood  
dat mensen redt van honger en onmacht totterdood.  
 

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht  
dat mensen ogen opent en op elkander richt.  
 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord  
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.  

 

Wij bidden U om adem en vragen om uw geest  
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.  
 

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd  
dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt. 
 
 
 
 
 

 
Gedicht 
 

Op het levenspad 
zag ik ze lopen 
Het waren Oude mens 
en Nieuw leven 
 

Oude mens was niet bezorgd 
en stond steeds stil 
bij wereldse zaken 
en eigen wil. 
 

Nieuw leven ging van huis  
gebukt onder een kruis 
maar zijn blik was gericht 
op de hemel, ver in zicht. 
 

Aan het einde van de weg 
stonden ze daar samen 
aan de oevers van de Jordaan 
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Nieuw leven legde 
zijn kruis op het water 
en dreef zo naar de overkant 
eeuwig leven tegemoet. 
Oude mens achterlatend 
want die had niets 
om over te gaan.             Leo Heuvelman 

 
 
 
 
Lied 
 

Refrein: 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  
verrukt is mijn Geest, om God, mijn Verlosser.  
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  
verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser.  
Zijn keus viel op zin eenvoudige dienstmaagd;  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  
de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen   
Voor ieder die Hem erkent.      Refrein: 

 
Hij doe zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft Hij uiteen;  
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;  
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  
maar rijken gaan heen met ledige handen.  
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,  
zijn milde erbarming indachtig;     Refrein: 
 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  
Eer aan de vader en de Zoon en de heilige Geest.  
Zoals het was in het begin. En nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.   Refrein: 
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Lezing: Psalm 130 
 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer 
Heer, hoor mijn stem. 
Wees aandachtig luister 
naar mijn roep om genade. 
 

Als U de zonden blijft gedenken, Heer, 
Heer wie houdt dan stand? 
Maar bij U is vergeving. 
Daarom eert men u met ontzag. 
 

Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar hem 
en verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 

Israël, hoop op de Heer 
bij de Heer is genade, bij hem 
is bevrijding, altijd weer. 
Hij zal Israël  bevrijden 
uit al zijn zonden. 
 
 
 
 
Meditatie 

 
 

 
Lied 
 

Door een wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort;  
“breek uw tent op, ga op reis  
naar het land dat Ik u wijs”. 
 

Refrein:  
Here God, wij zijn vervreemden door te luist’ren naar uw stem.  
Breng ons saam met uw ontheemden  
naar het nieuw Jeruzalem.  
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Door de wereld gaat een stoet  
die de ban brak van het bloed.  
Die bij wat op aarde leeft  
nu geen burgerrecht meer heeft.   Refrein: 
 

Menigeen ging zelf op pad  
daar hij thuis geen vrede had.  
Eeuwig heimwee spoort hem aan  
laat ook hem het woord verstaan.   Refrein: 
 

Door de wereld klinkt een lied  
tegen angsten en verdriet,  
tegen onrecht, tegen dwang  
richten pelgrims hun gezang.     Refrein: 
 

Velen, die de moed begaf,  
blijven staan, of dwalen af.  
Hunk’rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijp hun hand.    Refrein: 
 

Door de wereld gaat een woord  
en het drijft de mensen voort:  
“breek uw tent op, ga op reis  
naar het land, dat Ik u wijs.”    Refrein: 
 
 
 
  
Wierook 
 
 

 
 

Voorbeden 
 
♫  Acclamatie  
 

Licht in de nacht,  
dat duister verdrijft,  
ontsteek het, wees het, jij 
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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. 
 

 
 
♫  Vredewens  
 

Vrede wens ik je toe, Liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe.  
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.  
Zegen wens ik je toe.  
 
 
 
Slotgebed  
 
 
 
Zegenwens 
 
 

 
 
Lied  
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

 
 
Pianomuziek 
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