
 
 
 
 

 
 

Geloof, hoop en liefde blijven, 
maar de grootste is de liefde. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 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 

 
 
 
 
 
 



Lied 
 

Gij zijt zand onder blote voeten en de dauw in het ochtendlicht  
Gij zijt stromen van regenwater en een wolken vergezicht.  
Gij alleen zijt de zachte lijnen uitgesleten in kiezelsteen.  
Gij zijt warmte in kille nachten en ik kan niet om U heen.  
 

Gij zijt licht op mijn duist’re wegen en de schaduw in felle zon.  
Gij zijt wind in mijn bolle zeilen en het water in mijn bron.  
Gij alleen zijt het schaterlachen in de doodstilte om mij heen.  
Gij zijt rust in mijn jachtig leven en ik kan niet om U heen. 
 

Gij zijt vriendschap van al mijn vrienden  
en hun kracht in mijn laatste uur.  
Gij zijt trouw van mijn liefste mensen  
en in hartstocht zijt Gij vuur.  
Gij alleen zijt de volle aandacht en de liefde zijt Gij alleen.  
Gij zijt hier en al zou ik willen, nee, ik kan niet om U heen. 
 
 
 
Begroeting 
 
 
 
Stilte 
 
 
 
Openingsgebed 

 
 
 

Gebed om ontferming 
 

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 
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♫  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.  
 
 
 
Kyrie-litanie 
 

V:   Gij die ons de liefde hebt geopenbaard die nimmer vergaat;   
Heer ontferm u over ons. 
A:   Heer ontferm u over ons. 
V:   Gij die genezingen hebt verricht en het Schriftwoord in 
vervulling deed gaan; Christus ontferm u over ons. 
A:   Christus ontferm u over ons. 
V:   Gij die gezonden zijt tot heil van alle mensen;  
Heer ontferm u over ons. 
A:   Heer ontferm u over ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



DIENST VAN HET WOORD   

 
Eerste lezing: Jeremias 1, 4-5. 17-19  
 

In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij: 
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u; 
voordat ge geboren werd, heb Ik u mij voorbehouden, 
tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd. 
Omgord dan uw lenden; sta op en zeg tot het volk 
alles wat Ik u opdraag. 
Laat u door hen niet afschrikken; 
anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. 
Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, 
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land, 
voor de koningen en edelen van Juda, 
de priesters en de burgers van het land. 
Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen. 
Want Ik ben bij u om u te redden.” 
Woord van de Heer.                 Wij danken God. 
 
 
 
Psalm 71  
 

Refrein: 
Uw gerechtigheid wil ik melden, 
elke dag weer uw heil.  
 

Heer bij U zoek ik toevlucht, laat mij niet voor immer vernederd.  
Gij die rechtvaardig zijt, ontzet mij toch, geef mij uitkomst.  
Neig uw oor tot mij, schenk mij uw heil.  
 

Wees mij tot een rots,  
tot een burcht waarheen ik immer mag komen.  
Houd mij, God, uit de greep van de bozen,  
die klauw van wie vals zijn en wreed.  
 

Gij, Heer, Gij waart mijn hoop,  
mijn betrouwen van dat ik jong was;  
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van de moederschoot af was ik veilig bij U,  
Gij, mijn helper sinds ze me droeg.  
 

Ik mag U weer loven met harpspel!  
O mij God, om uw trouw,  
bij de citer mijn psalmen U zingen, Gij, Heilige Israëls.  
 
 

 
 

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Korinte, 12, 31 – 13, 13.  
 

Broeders en zusters, 
Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u 
een weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de 
tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik 
een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave 
der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb 
ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet 
heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn 
lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het 
mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is 
niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet 
om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet 
kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich 
niet over onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De 
liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, 
tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. 
Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar 
wanneer het volmaakte komt heeft het onvolmaakte afgedaan. 
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een 
kind, dacht ik als een kind; en nu ik man geworden ben, heb ik 
het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, 
onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken 
ik slechts ten dele maar dan zal ik ten volle kennen zoals God 
mij kent. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; 
maar de liefde is de grootste. 
Woord van de Heer.                             Wij danken God. 
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♫  Acclamatie  
 

Halleluia, halleluia.  
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,  
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.  
Halleluia.  
 
 
Evangelielezing: Lucas 4, 21-30 
 

In die tijd begon Jezus in de Synagoge te spreken: 
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt 
is thans in vervulling gegaan.” 
Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, 
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden. 
Ze zeiden: “Is dat dan niet de zoon van Jozef?” 
Hij zei hun: “Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden: 
Geneesheer, genees uzelf: doe al wat, naar wij vernamen, in 
Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad.” 
Maar Hij gaf er dit antwoord op: “Voorwaar, Ik zeg u: 
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. 
En het is waar wat Ik u zeg: in de tijd van Elia immers, 
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef 
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, 
waren er veel weduwen in Israël; 
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden 
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon. 
En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in 
Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, 
behalve de Syriër Naäman.” 
Toen ze dit hoorden 
werden allen die in de synagoge waren woedend. 
Ze sprongen overeind, joegen Hem de stad uit 
en dreven Hem voort tot aan de steile rand van de berg 
waarop hun stad gebouwd was, 
om Hem daar in de afgrond te storten. 
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. 
Woord van de Heer                         Wij danken God 
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♫  Acclamatie 
 

Uw woord is waarheid Heer,  
uw woord is de weg waarvan uw woord niet wijken wil,  
wie zal ons leiden? 
 
 
 
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 
Niet verdeeld maar samen,  
niet met wapens maar met woorden,  
niet met haat maar met liefde 
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Dienst van de tafel 
 
 
Het halen van het Heilige Brood 
 
 
Collectelied  
 
Al heb ik hoge woorden, spreek ik haast elke taal;  
wie ben ik zonder liefde? Geen mens kan mij verstaan.  
Al ken ik de geheimen van alle wetenschap;  
een wereld zonder liefde is koud en zonder hart.  
 

De liefde is geduldig zachtmoedig zonder maat  
zij is op zoek naar vrede vernietigt alle haat.  
De liefde spreekt met woorden die eerlijk zijn en waar,  
zij breekt de harten open, schenkt mensen aan elkaar.  
 

De mensen worden vruchtbaar, zij worden man en vrouw;  
de wereld wordt bewoonbaar door liefde, goede trouw.  
Zij doet de mensen leven vol hoop en goede moed,  
want niets kan haar te veel zijn, haar kracht maakt alles goed.  
 

Zij schenkt de mensen rijkdom, veel kostbaarder dan goud;  
zij spreekt ons van de Liefde die ons in leven houdt.  
O God, wees zo aanwezig waar mensen samen zijn!  
Ons leven wordt een zegen; dat zal voldoende zijn.  
 
 
 
Communiegebed  
 

 
 
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  
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maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
Dankgebed 

 
 
 
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.  
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
 
Communielied 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
Laat ons, verheugd en vol ontzag,  
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft.  
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar:  
waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
 

Op deze plaats bijeen gekomen,  
laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.  
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.  
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht onmetelijke vreugde,  
zekerheid waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.  
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
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Mededelingen 

 

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

Collecte 2: Stichting Manege zonder Drempels (NL42 RABO 0387 

0733 37)      

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

 
 
 
Zending en Zegenwens 
 
 
Slotlied 
 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw: alleluia, alleluia. 
 

Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood: alleluia, alleluia..  
 

Zingt voor de liefde, die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint: alleluia, alleluia. 
 

Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, alleluia, alleluia. 
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