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13 maart 2022 
Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina  
Bennekom 

 
                                   



CORONA maatregelen 
 
Onze geloofsgemeenschap doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook 
nu de meeste regels worden losgelaten. Maar het is ook uw verantwoordelijkheid. Samen kunnen we 
het virus de baas. 
 
Adviezen voor onze MVR kerk vanaf zondag 27 februari 
Omdat er nog steeds veel besmettingen worden gemeld en iedereen veilig naar de kerk moet kunnen 
gaan, blijven in onze kerk de volgende adviezen van kracht:  
1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde symptomen: BLIJF 
THUIS! 
2.  Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet meer verplicht. 
3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet dringen wordt. 
4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren zakdoekjes 
5. Gebruik alleen de zitplaatsen waar een kussentje ligt. 
6. Er worden nog 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. 
8. Geef elkaar op gepaste afstand en naar eigen inzicht een teken van vrede 
9. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 
 
De locatieraad. 

 
  



Openingslied 
 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs’. 
 

Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 

‘De mens leeft niet van brood alleen’ 
zo hebben zij geleerd, 
en ‘niet beproeven zult gij Hem 
die het heelal beheert’. 
 

Vereren moet gij slecht de Naam 
des Heren: Hij die is 
de wolk die voor u uit zal gaan, 
licht in de duisternis. 
 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
de nieuwe Mozes zijn. 
 

Gezegend zijt Gij, eeuwige;  
Die ons het leven geeft:  
Stem die al voor de eerste mens  
belofte bent geweest! 
 
 
 
 
 
Welkom en inleiding op de viering 
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Kyriegebed   
 

Willen wij bidden om ontferming in onze wereld, 
waar de kracht van Gods adem wordt vertroebeld   
door eigen belang door de macht  van geweld en het 
wantrouwen van elkaars bedoelingen 
♫  Heer ontferm U 
 
Wij bidden om ontferming in onze wereld 
voor allen die zoeken naar Gods adem in hun leven 
maar  vertwijfeld zijn door het lijden, vaak zo pijnlijk nabij  
♫  Heer ontferm U   
 
Wij bidden om ontferming in onze wereld, 
Waar we in ons eigen leven  Gods adem niet de ruimte gaven 
Door onvoldoende oog en oor te hebben  
voor wat koud en kil is in onze samenleving,  
waar honger en dorst is naar echte solidariteit 
♫  Heer ontferm U  
 

Moge zo de barmhartige God  zich over ons ontfermen 
het kwade in ons te niet doen 
en ons  sterken met zijn levensadem 
tot een leven dat blijvend is. Amen 
 
 
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 
 
 
Eerste Lezing uit het boek Genesis 15, 5 – 12. 17– 18 
 

In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: ‘Kijk eens 
naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’  
En Hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw 
nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de Heer en deze rekende 
hem dit toe als rechtvaardigheid. Ook zei de Heer tegen hem: 
‘Ik ben de Heer, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van 
de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.’ ‘Heer, mijn 
God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het 
in bezit zal krijgen?’ ‘Haal een driejarige koe,’ zei de Heer, ‘een 
driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge 
gewone duif.’ Abram haalde al deze dieren, sneed ze 
middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover 
elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen 
roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. 
Toen de zon bijna onderging, zonk Abram weg in een diepe 
slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe 
duisternis. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal 
donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook 
uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften 
door ging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abram. ‘Dit 
land,’ zei Hij, ‘geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van 
Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. 
Woord van de Heer.       Wij danken God        
 
  
 
 
Psalm 27  
 

Refrein: 1: koor, 2: allen 
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? 
 

De Heer is mijn licht en mijn heil:  
wie zou ik dan vrezen: de Heer is mijn burcht,  
mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?  Refrein:  
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Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:  
daar te zijn in het huis van de Heer,  
al de dagen mijns levens.      Refrein: 
 

Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.  
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:  
“zoekt mijn aanschijn.”  
uw aanschijn, Heer wil ik zoeken.     Refrein: 
 
 
 

♫  Acclamatie 
 

Looft de Heer, alle gij volken! 
Niet van brood alleen leeft de mes, maar van ieder woord dat 
komt uit de mond van God.  
Looft de Heer, alle gij volken! 
 
 
 
Evangelielezing uit Lucas: 9, 28b – 36  
 

In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus met zich 
mee de berg op om er te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, 
veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding 
stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te 
praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister 
verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die 
Hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen 
waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen 
ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem 
stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei 
Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten 
we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor 
Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het 
spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte; 
toen de wolk hen omhulde werden ze bang. Er klonk een stem 
uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister 
naar Hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer 
alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan 
niemand wat ze hadden gezien. 
Woord van de Heer     Wij danken God 
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♫  Acclamatie 
 

Looft de Heer, alle gij volken! 
 
 
Overweging 
 
 
 
Stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, onze Vader, 
die de bron van ons leven is, 
die ons geroepen heeft 
tot dienst en tot gemeenschap met elkaar; 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die weldoende rondging 
en blijdschap bracht in het leven; 
die zich gaf tot in de dood 
en verrees opdat wij zouden leven; 
 

die ons gezonden heeft 
om voor elkaar te leven en te werken, 
om voor de wereld zout en licht te zijn, 
om te getuigen dat Hij leeft 
opdat Zijn Rijk zou komen. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die ons inspireert en moed geeft, 
die ons gaande houdt 
en wegen naar de toekomst wijst. 
 

Ik geloof in de kerk, de gemeenschap van broeders en zusters, 
die gaven van hart en handen delen 
met elkaar en met anderen 
en maaltijd houdt met hun Heer. 
 

Ik geloof in het leven dat niet voorbij gaat 
en leidt naar het eeuwig Pasen. 
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Voorbede 
 
♫  Acclamatie  
  

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

Dienst van de Tafel 
 
Klaarmaken van de tafel 

 
 
 
 
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, uit Licht, uit God geboren, groet ons als de dageraad! 
 

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! 
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Communiegebed 
 
V.  U die wij de Eeuwige noemen 
die onze woorden verstaat  
nog voor wij ze hebben uitgesproken. 
Wij roepen U de naam toe van ’n mens, 
Jezus de zoon der mensen, uw geliefde. 
Nooit sprak een mens als Hij, in Hem verstonden 
wij uw bestaan, de zin van ons bestaan. 
 

A:  Gezegend is uw Naam 
 

V.  Jezus  is uw woord geweest, Hij heeft volbracht 
alle gerechtigheid, een mens voor allen. 
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen, 
zie alle stervelingen van de wereld, 
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien? 
Waarom genadeloos vernietigd worden 
de armste van de wereld, uw geliefden; 
waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, uw woord niet doen, 
geen wereld maken van gerechtigheid – 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 
 

A.  Gezegend is uw Naam 
 

V.   U, die dit woord ons ingegeven hebt, 
’n bron van kracht en moed en zeker weten, 
U, die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 
Hem willen wij gedenken in het delen  
van  dit heilig brood , zijn leven dood en verrijzenis 
opdat ook wij mogen leven in zijn Naam 
Daarom bidden wij U 
 

A.   Zend ons uw adem dat ook wij herleven, 
dat hier de vruchten groeien van uw Geest 
dat wij ons voeden mogen met uw vrede. 
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
U die tot hier ons vasthoudt in het leven, 
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U die ons afgestemd hebt op uw stem, 
U die ons hebt geschapen naar U toe. 
Gezegend is uw Naam 
 

V.   U die ons zocht nog voor wij om U riepen, 
U die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 
wij roepen U de naam toe van uw mens: 
Jezus uw geliefde Zoon en onze broeder 
Vervul ons allen met zijn levenskracht, 
vernieuw het aangezicht van onze aarde, 
verhoor ons nu wij biddend voor U staan 
met woorden die Hij zelf, ons in de mond legt: 
nu wij samen bidden:  
 
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 onze schuldenaren. 
En leid ons niet in beproeving , 
maar verlos ons van het kwade.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid 
 
 
 
 
♫  Vredewens 
 

Vrede mag hier van hand tot hand,  
vrede wil thuis zijn in ieder land;  
vrede van mens tot mens, Gods hartewens.  
 
 
 
Delen van het Heilig Brood  
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Lied  
 

Jezus, U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.  
Jezus, U bent het licht in ons leven;  
open mij voor uw liefde, o Heer.  
 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 

2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Leger des heils  (NL72 RABO 0707 0701 71) 
(mandjes staan achter in de kerk) 
 
 
 
Zending en zegen 
 
 
 
Slotlied 
 

Veertig dagen de woestijn: vasten, vechten, bidden,  
nachten die als dagen zijn, zwijgen van de zinnen.  
Om onverbloemd en naakt, diep in het vlees geraakt,  
zijn ziel te vinden.  
 

Veertig dagen de woestijn: kwade droomgezichten,  
zal hun duivelse venijn deze mens ontwrichten?  
Hij zal dat kwaad weerstaan en vrij van aardse waan  
op God zich richten.  
 

Veertig dagen de woestijn; afzien en bezinnen,  
waken voor gerechtigheid, vrede die we winnen,  
ons voedsel meer dan brood, de opstand uit de dood 
het leven vinden.   
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