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9 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. 
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Lied  
 

Om een mens te zijn op aarde, zonder aanzien, zonder macht,  
is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht.  
 

Om een uur te zijn op aarde dat verwarmt maar niet verslindt  
is hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind.  
 

Om een licht te zijn op aarde dat de duisternis verjaagt  
is hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt.  
 

Om een zwaard te zijn op aarde  
dat verdeelt maar niet vermoordt  
is hij onder ons geboren vrede stichtend door zijn woord. 
 

Om een kracht te zijn op aarde die de machten zal verslaan 
is hij onder ons geboren slechts vertrouwend op Gods naam. 
 

Om de vreugde van de aarde, vrede, recht in overvloed,  
is hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet.  
 
 
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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♫  Kyrie 
Heer, ontferm U over ons.   
Christus ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons. 
 
 
 
♫  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   

 
Eerste lezing: Jesaja 42, 1-4.6-7 
 

Uit de Profeet Jesaja.       Zo spreekt de Heer: 
“Dit is mijn Dienaar die Ik ondersteun, 
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep: 
mijn geest stort Ik over Hem uit, 
gerechtigheid laat Hij stralen over de volken. 
Hij roept niet, Hij schreeuwt niet. 
en op straat verheft Hij zijn stem niet. 

3 



 
Het geknakte riet zal Hij niet breken, 
de kwijnende vlaspit niet doven, 
in waarheid zal Hij de gerechtigheid laten stralen. 
Onvermoeid en ongebroken 
zal Hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren: 
de verre kusten zien uit naar zijn leer. 
Ik, de Heer, roep U in gerechtigheid, 
Ik neem U bij de hand en waak over U 
en maak U voor de mensen tot het teken van mijn verbond 
en tot een licht voor de volken. 
Blinden zult Gij de ogen openen, 
gevangenen uit hun kerker bevrijden 
en uit de gevangenis allen die in duisternis zitten.” 
Woord van de Heer. 
 
 
Psalm 104  
 

Refrein: 
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 

 
Verheerlijk mijn ziel , de Heer,  
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer 
de aarde is vol van Uw schepsels. 
 
Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om. 
en keren terug tot de aarde 
Zendt Gij Uw geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan. 
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels; 
Moge mijn woorden Hem aangenaam zijn 
dan zal ik mij in de Heer verheugen. 
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Tweede lezing: Handelingen 10, 34-38 
 

Uit de Handelingen der Apostelen. 
In die tijd nam Petrus het woord en sprak: 
“Nu besef ik pas goed, 
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, 
maar dat, uit welk volk ook, 
ieder die Hem vreest en het goede doet 
Hem welgevallig is. 
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden 
toen hij door Jezus Christus 
de blijde boodschap van vrede verkondigde: 
Deze is de Heer van allen. 
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; 
hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea 
na het doopsel dat Johannes predikte, 
en hoe God Hem gezalfd heeft 
met de heilige Geest en met kracht. 
Hij ging weldoende rond en genas allen 
die onder de dwingelandij van de duivel stonden, 
want God was met Hem.” 
Woord van de Heer. 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Alleluia 
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  
Alleluia. 
 
 
 
Evangelielezing volgens Lucas 3, 15-16.21-22 
 

In die tijd, 
toen het volk vol verwachting was 
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, 
of hij niet de Messias zou zijn, 
gaf Johannes aan allen het antwoord: 
 

5 



 
“Ik doop u met water, 
maar er komt iemand die sterker is dan ik; 
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” 
Toen al het volk zich liet dopen, 
en Jezus na zijn doop in gebed was, 
geschiedde het dat de hemel openging 
en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante, 
als een duif, over Hem neerdaalde, 
en een stem uit de hemel sprak: 
“Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, 
in U heb Ik mijn behagen gesteld.” 
Woord van de Heer. 
 
 

♫  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. 
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Voorbede 
 
♫  Acclamatie 
Luister, wees genadig Heer, gedenk toch uw Volk! 
 
 
 
 

 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

 
 
Het halen van het Heilige Brood 
 
 
Lied  

 

Als Gij ons niet verschenen was 
wij zouden niemand zijn 
onvruchtbaar en verdroogd als gras, 
verzand tot een woestijn. 
  

Als Gij ons niet verschenen was 
wij waren ziende blind: 
met ogen als beslagen glas 
verdwaald in weer en wind. 
  

Als Gij ons niet verschenen was 
wij waren levend dood: 
geen helend antwoord dat ons past 
geen broeder in de nood. 
  

Als Gij ons niet verschenen was 
wij konden niet meer gaan: 
geen mens die onze wonden wast 
en borg voor ons wil staan. 
 
 
Bereiding van de gaven 
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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 
 

 
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 den hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.  
 
 
Eucharistisch gebed 
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♫  Acclamatie 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
 

 
 
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.  
 
 
 
 

 
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.  
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Delen van het Heilige Brood 
 
 
 
Muziek                         
 
 
 
Communielied 
 

Al wie dolend in het donker, 
in de holte van de nacht 
en verlangend naar een wonder 
op de nieuwe morgen wacht: 
vrijheid wordt aan u verkondigd 
door een koning zonder macht. 
 
Onze lasten zal Hij dragen, 
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons Zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
Tot de groten zal Hij spreken, 
even weerloos als een lam. 
Het geknakte riet niet breken, 
Hij bewaakt de kleine vlam. 
Hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
 
Dor en droog geworden aarde  
die om dauw en regen vraagt  
dode mens die snakt naar adem  
wereld die om toekomst vraagt;  
Zie mijn zoon, de nieuwe Adam,  
die mijn welbehagen draagt.  
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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: Caritas  (NL68 RABO 0157 6511 85) 

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

 
Slotlied 
 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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