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2 januari 2022 
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 

 
 
 
 
 
 



 
 
Openingslied 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,. 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan  
Laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet.  
Laat de citers slaan, blaast uw fluiten aan.  
Laat de bel-, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

Ziet, reeds staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister.  
Die ons weldra op zal gaan,  
herders blaast uw fluiten aan. 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom  
Keere om, keere om, laat de bel-trom horen:  
Christus is geboren! 
 
 
Begroeting 
 
 
Stilte 
 
 
Openingsgebed 
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Gebed om ontferming 
 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 
 
 
 
Lofzang 
 

Eer zij God in onze dagen eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen, roept op aarde  vrede uit! 
Gloria in excelsis Deo 
 

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is 
Gloria in excelsis Deo. 
 

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs 
Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
 
 
 

Dienst van het woord 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6 
 

Uit de Profeet Jesaja. 
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, 
want de Zon gaat over u op 
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. 
Want zie: 
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, 
maar over u gaat de Heer op 
en zijn glorie is boven u verschenen. 
Volkeren komen af op uw licht, 
koningen op de luister van uw dageraad. 
Sla uw ogen op en zie om u heen: 
van overal stromen ze naar u toe, 
uw zonen komen van verre, 
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uw dochters draagt men op de arm. 
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld 
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. 
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, 
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. 
Een zee van kamelen bedekt u, 
jonge kamelen van Midjan en Efa. 
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; 
ze voeren goud en wierook aan 
en verkondigen luid de roem van de Heer. 
 
 
 
Tussenzang 
 

Wij komen tezamen onder ’t sterren blinken, 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem. 
Christus geboren zingen d’englen koren 
Venite adoremus. 
 

Drie Wijzen met wierook kwamen er van verre. 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite adoremus. 
 

Ook wij uitverkoren mogen u begroeten 
En kussen uw voeten Emanuel 
Wij willen geven hart en geest en leven 
Venite adoremus. 
 
 
 
Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12 
 

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, 
ten tijde van koning Herodes, 
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 
“Waar is de pasgeboren koning der Joden? 
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien 
en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” 
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Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust  
en heel Jeruzalem met hem. 
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden  
van het volk bijeen 
en legde hun de vraag voor 
waar de Christus moest geboren worden. 
Zij antwoordden hem: 
“Te Betlehem in Juda. 
Zo immers staat er geschreven bij de profeet: 
En gij Betlehem, landstreek van Juda, 
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda 
want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, 
die herder zal zijn over mijn volk Israël.” 
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen 
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd 
waarop de ster verschenen was. 
Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: 
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, 
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, 
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” 
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. 
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden,  
ging voor hen uit 
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond 
stil bleef staan. 
Op het zien van de ster  
werden zij vervuld van overgrote vreugde. 
Zij gingen het huis binnen, 
zagen er het Kind met zijn moeder Maria 
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. 
Zij haalden hun schatten te voorschijn 
en boden het geschenken aan: 
goud, wierook en mirre. 
En in een droom van Godswege gewaarschuwd 
niet meer naar Herodes terug te keren, 
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. 
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♫  Acclamatie  
 

Alleen een woord om te vertrouwen,  
alleen een mens om op te bouwen  
tot Uw stad van vrede komt. 
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof dat God bij ons is, 
als een vader die opkomt voor zijn kinderen, 
als een moeder die zorg en liefde schenkt. 
 

Ik geloof dat God bij ieder mens is, 
vooral bij hen die zwak en kwetsbaar zijn, 
bij hen die lijden en achtergesteld worden. 
Hij wil dat ieder mens gelukkig kan leven. 
 

Ik geloof dat God is als een herder 
die om ons geeft, 
die ons blijft zoeken, 
die zorg heeft om het heil van elke mens. 
 

Ik geloof dat God ons hoop en toekomst geeft, 
dat Zijn liefde sterker is dan onrecht en dood. 
 

Ik geloof dit vanwege Zijn zoon Jezus Christus, 
die geboren is uit de maagd Maria, 
die mens geworden is  
en ons leven heeft gedeeld.  Amen. 
 
 
 
Voorbede 
 
♫  Acclamatie 
God wees ons barmhartig en zegen ons,   
toon ons het licht van uw aanschijn. 
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Dienst van de tafel 
 
Het halen van het Eucharistisch Brood 
 
Collecte aan het einde van de viering 
 
Collectelied 
 

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

Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij, 
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij! 
Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht; 
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht; Kyrieleis. 
 

D' herders op de velden hoorden een nieuw lied; 
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar; 
Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar; Kyrieleis. 
 

D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land, 
Zij zochten onze Here met offerhand. 
Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud. 
't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt; Kyrieleis. 
 
 
 
Gebed rond de tafel 
 

V:   Gij bron van licht en leven, 
een ster doet Gij opgaan 
om ons de weg te wijzen 
naar waar Gij U vinden laat. 
 

A:  Gij wordt steeds opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen: 
met uw warmte breekt de nacht. 
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V:  Aan het licht is gekomen wie Gij zijt: 
een God van mensen, 
een sterke God voor iedereen op aarde, 
verschenen in een weerloos kind. 
 

A:  Gij wordt steeds opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen: 
met uw warmte breekt de nacht. 
 

V:  Aan het licht is gekomen hoe Gij zijt: 
een zoon, een veelgeliefde. 
Gij opent de hemel, 
geeft genade en geluk, een leven lang. 
 

A:  Gij wordt steeds opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen: 
met uw warmte breekt de nacht. 
 
 
 
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 
 

Komt Herders verheerlijkt uw God,  
om alles wat Gij hebt gehoord 
Hoe goed is dat alles, hoe waar is dat woord 
Zalig Kerstmis, vrede op aard, Kyrie eleis. 
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Delen van het Eucharistisch Brood 
 
 
 
Communielied 
 

Herders hij is geboren in 't midden van de nacht 
Die zolang van tevoren 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 stond af aan, zag men vol tranen staan 
't Weende van 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 
 
 
 
Dankgebed 
 

V:  Aan het licht is gekomen dat Gij voor ons zijt: 
Levend brood, de beste wijn. 
Gij nodigt ons aan uw bruiloftsmaal 
en doet ons proeven van uw koninkrijk. 
 

A:  Gij wordt steeds opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen: 
met uw warmte breekt de nacht. 
 

A:  Wij danken U om zoveel goedheid, 
getoond in Hem, Jezus Christus. 
Uw genade heeft hij uitgedeeld. 
Geef dat wij zijn roepstem horen 
en Hem volgen, ons leven lang, 
tot wij eens in u geborgen zijn. Amen. 
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♫  Acclamatie 
 

Kind ons geboren zoon ons gegeven,  
God onbedwingbaar, 
Vader voor eeuwig, Koning van de vrede 2x 
 
 
 
Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood 
 
 
 
Slotgebed 
 
 
 
Mededelingen 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 01562767) 

Collecte 2: Voedselbank Ede, (NL54 ABNA 0432 3668 06) 
 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen.  
 
 
 
 
Zegenwens 
 
 
Slotlied 
 

Drie koningen zagen een sterre, 
een sterre van wondere pracht; 
de sterre van Jacob, het teken, 
zolang aan de hemel verwacht. 
Zij repten zich heen in 't geleide 
der ster, die zij hadden aanschouwd, 
naar 't land van de Joden met giften 
van mirre, van wierook en goud. 
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Toen zij te Jeruzalem kwamen, 
verdween er de sterre meteen; 
zij gingen naar koning Herodes, 
en vroegen: waar moeten wij heen? 
Waar is er de Koning geboren, 
wiens sterre wij hebben aanschouwd? 
Wij zijn ter aanbidding gekomen 
met mirre, met wierook en goud. 
  

En toen zij daar hadden vernomen; 
naar Betlehem moet ge dan gaan, 
vertoonde zich weder de sterre, 
en reisden zij blijde weer aan. 
Zij vonden het koninklijk Kindje 
en knielden aanbiddend terneer, 
met goud en met wierook en mirre 
en keerden vol dankbaarheid weer. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanwege de beperkende maatregelen door Corona,  
kunnen wij helaas geen Nieuwjaarsreceptie houden  

na de viering op 2 januari 2022.  
In gedachten heffen wij wel het glas op een beter jaar.  

 
De Locatieraad 

 
11 


