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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 
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Openingslied 

 
Houd mij in leven    t: Huub Oosterhuis,  m: Bernard Huijbers 

 

 

koor:  Omdat Gij zijt zoals Gij zijt; zie naar mij om en wees mij genadig, want op U   
           wacht ik een leven lang.  
 

 
 

 
koor: Zijt Gij het, Heer, die komen zal, of moeten wij een ander verwachten? 

          Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

 
 koor:  Gij geeft uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied, de God van mijn   
           vreugde, naar U gaat mijn verlangen, Heer.  

 

 

 

 
 
Welkom 
 
 
Kyrië  Missa Catharina – W. van Belle  
 
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 

 
Eerste Lezing: Exodus 3, 1-8a 13-15  
 

In die dagen hoedde Mozes de kudde  
van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. 
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn 
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. 
Toen verscheen hem de engel van de Heer, 
in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. 
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik  
in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. 
Hij dacht: “Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te  
onderzoeken.  Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?” 
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. 
En vanuit de doornstruik riep God hem toe: “Mozes.” 
“Hier ben ik,” antwoordde hij. 
Toen sprak de Heer: “Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, 
want de plaats waar gij staat is heilige grond.” 
En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader, 
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob.” 
Toen bedekte Mozes zijn gezicht  
want hij durfde niet naar God op te zien. 
De Heer sprak:  “Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, 
de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord;  ja, Ik ken zijn lijden. 
Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte.” 
Maar Mozes sprak opnieuw tot God. 
“Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: 
De God van uw vaderen zendt mij tot u, 
en zij vragen: Hoe is zijn naam? 
Wat moet ik dan antwoorden?” 
Toen sprak God tot Mozes: “Ik ben die is.” 
En ook: “Dit moet gij de Israëlieten zeggen: 
Hij die is, zendt mij tot u.” 
Bovendien zei God tot Mozes: 
“Dit moet ge de Israëlieten zeggen: 
De Heer, de God van uw vaderen, 
de God van Abraham, de God van Isaäk  
en de God van Jakob, zendt mij tot u. 
Dit is mijn Naam voor altijd. 
Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door.” 
 
Woord van de Heer.   Wij danken God.  
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Psalm 103-2 

 

Ja, wat de hemel is voor de aarde,  
dat is zijn liefde voor hen die geloven.    Refrein                  

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.   Refrein  

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij 
gemaakt zijn uit het stof van de aarde.            Refrein 

Mensen, hun dagen zijn als het gras,  
zij bloeien als bloemen in het open veld;  
dan waait de wind -   en zij zijn verdwenen.   Refrein 

Maar duren zal de liefde van God  
voor allen die zijn verbond bewaren,  
zijn woord behartigen en het volbrengen.   Refrein 

     
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 1-6 . 10-12 
 

Broeders en zusters, 
gij moet goed weten 
dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, 
allen door de zee zijn getrokken, 
allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, 
allen aten zij hetzelfde geestelijke voedsel, 
allen dronken dezelfde geestelijke drank, 
– want zij dronken uit de geestelijke rots die met hen meeging 
en die rots was de Christus – 
maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; 
immers: zij werden neergeveld in de woestijn. 
Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons 
opdat wij niet zoals zij, slechte dingen zouden begeren. 
Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: 
zij zijn gedood door de verderver. 
Wat hun overkwam had een diepe zin 
en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, 
tot wie het einde der tijden gekomen is. 
Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt. 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
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 Evangelie: Lucas 13, 1-9 
 
De Heer zij met u.                En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas. 
Lof zij U, Christus. 
 

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen 
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs, 
van wie Pilatus het bloed 
met dat van hun offerdieren had vermengd. 
Daarop zei Jezus: 
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs 
alleen deze mensen zondaars waren 
omdat zij dat lot ondergaan hebben? 
Volstrekt niet, zeg Ik u. 
Maar als gij u niet bekeert, 
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. 
Of die achttien die gedood werden 
doordat de toren bij de Silóam op hen viel: 
denkt ge dat die alleen schuldig waren 
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden? 
Volstrekt niet, zeg Ik u. 
Maar als gij niet tot bekering komt, 
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”  
Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis: 
“Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant 
stond. Hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. 
Toen zei hij tot de wijngaardenier: 
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken 
maar ik vind er geen. 
Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit? 
Maar de man gaf hem ten antwoord: 
Heer laat hem dit jaar nog staan; 
laat mij eerst de grond er omheen omspitten 
en er mest op brengen. 
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; 
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.” 
Woord van de Heer.    Wij danken God. 
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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. 
  
 

 
 

Gezongen voorbeden:     

       Ik zal er zijn             t. Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen 
 

voorzang:  Alle denkbare en ondenkbare levende zielen bevelen wij aan. 

koor:          Gij hebt u toch beschikbaar gesteld,  
                  wij mochten u roepen, hebt Gij gezegd,  

    “Ik zal er zijn” was uw naam.  

koor + gemeente:    
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koor:           Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt.  
voorzang:   Gij die gezegd hebt: troost mijn volk  -  
koor:           voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,  
                   voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,  
                   is er geen troost, geen woord dat redt. 
                   Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt?  

koor en gemeente:               

  

koor:           En de doden, vergaan in de aarde, verstrooid op de wind,  
                   voorgoed onvindbaar, en allen die weg zijn gegaan zonder groet.  
voorzang:   Wat heeft met hen gedaan hij die nooit varen laat het werk van zijn  
                                                                                                                    handen?  
koor:           Gij die in den beginne hebt geroepen: licht, -   
                   en de duisternis vluchtte,  dag,  -  en de nacht kromp ineen,  
                   mensen, - en uit het onbestaanbare werden wij mensen. 

koor en gemeente:   

 

voorzang:   grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde.  
koor en gemeente:  
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Dienst van de tafel 
 
Klaarmaken van de tafel 

 
Lied tegen de derde wereldoorlog    t: Huub Oosterhuis (1972), m: Antoine Oomen 
 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,  
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard,  
Dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,  
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.  

_  _  _ 

 

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.  
 
Prefatie  
    
Eucharistisch gebed 
 
De Heer zij met u.  En met uw Geest. 
Verheft uw hart.    Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 

Sanctus Missa Catharina  

 
Acclamatie   Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  
                      verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.  
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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…… 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredewens 

  
Agnus Dei   Missa Catharina  
 
Communie 
 

Communielied    Tijd van leven   t: Huub Oosterhuis,  m: Antoine Oomen:  
 

Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood,  
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.  
 

Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen, nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.  
Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid.  
 



 
11 

 

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud. 

 
 
 
 
Mededelingen 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 20 

tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Mooi Leven Huis, Bennekom (NL74 RABO 0310 5437 38) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen   
 
 
 
 
 
Wegzending en Zegen 
 
Voorganger: De Levende zegene en behoede u.  

                     De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  

                     De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geven u vrede.  

allen:  
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  Slotlied   Herschep ons hart  

    t: Huub Oosterhuis,  m: Tom Löwenthal 

 

  


