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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. 
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Openingslied 



 
De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ‘t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 

Dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
 

 ♫  Gebed van ontferming 
 

Luister, wees genadig, Heer, gedenk toch uw volk! 
 
 
 
 Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 

Eerste lezing: Jesaja 43, 16-21 
 

Dit zegt de Heer, jullie bevrijder, 
de Heilige van Israël: 
Omwille van jullie zend Ik iemand naar Babel; 
Ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling 
en jaag hen jammerend hun schepen op. 
Ik ben de Heer, jullie Heilige, 
de schepper van Israël, jullie koning. 
Dit zegt de Heer, 
die een weg baande door de zee 
en een pad door machtige wateren, 
die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 
Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat Ik water schep in de woestijn 
en rivieren in de wildernis; 
het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. 
Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen. 
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Psalm 126  
 

Refrein:   
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,  
dat zal een droom zijn.  (2x) 
 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.  
Dan zegt  de wereld: "Hun God doet wonderen."  
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,  
Gij onze vreugde.                          Refrein 
  

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,  
zoals  rivieren in de woestijn  
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.                        
 

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.  
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.  
Zingende keert hij terug met zijn schoven.          Refrein 
 
 
Evangelielezing: Johannes 8, 1-11 
 

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was Hij 
weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging 
zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden 
en de farizeeën een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 
Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.  
Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat 
vindt U daarvan?’ Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, 
om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en 
schreef met zijn vinger op de grond.  
Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en zei: ‘Wie van 
jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar 
werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze 
dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het 
eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden 
stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze?  
Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik 
veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig 
vanaf nu niet meer.’ 
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♫  Acclamatie  
 

Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen.  
Het is al begonnen, merk je het niet.  
 
 
 
Overweging 
                                          
 
 
Geloofsbelijdenis   
    

Ik geloof in God, 
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 
Ik geloof dat God in mij is 
en dat ik ben in Hem. 
 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 
bestaat in het volbrengen van Gods wil. 
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 
ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 
dat alle mensen van hun naasten houden 
en zo met anderen omgaan 
als zij ook zelf behandeld  zouden willen worden. 
 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde 
de  grootste kracht is 
om het Rijk van God te vestigen op aarde, 
dan zal er een nieuwe ordening zijn 
waarin menselijkheid, waarachtigheid en 
solidariteit zullen heersen. Amen. 
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Voorbeden  
 

♫  Acclamatie 
 

Die ons allen bij name noemt, zie ons aan! 
 
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Collectelied 
 

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.  
 
 
Communiegebed 
 

V: God onze Vader, 
    als gemeenschap van Jezus Christus 
    zijn wij hier bijeen gekomen 
    rond Uw woord en tafel. 
    Wij hebben uw boodschap van liefde 
    voor onze wereld aanhoord. 
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    Wij danken U voor Uw trouw 
    aan ons en aan heel Uw schepping. 
    U neemt het voor ons op 
    tegen de machten van het kwaad 
    en tegen alle schijnbaar noodlot in. 
 

A: U bent onze bondgenoot, God, 
     bevrijdend roept U ons op 
     tot de orde van een nieuwe werkelijkheid: 
     Een aarde waar liefde en vrede is, 
     een bewoonbare wereld voor allen. 
     Wij hebben Uw zoon herkend, 
     Jezus van Nazareth, een mens onder mensen. 
     Hij is het teken van Uw trouw, 
     een levend bewijs van Uw liefde. 
     Een bron van kracht om samen te werken 
     aan Uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
 

V: Hij is Uw naam in onze handen, 
     Uw beeld in onze harten. 
     Hij is het licht der wereld. 
     Hij biedt uitzicht in ons mensenbestaan. 
     Hij is ons teken dat U uiteindelijk 
     de dood teniet zult doen. 
     Als eerste verrezen, wijst Hij ons de weg 
     naar een eeuwig leven. 
     Wij willen u daarvoor danken, God onze Vader, 
     want Uw woord is vlees geworden 
     en is toegankelijk geworden voor ieder van ons 
     in Jezus, Uw  zoon, onze Heer. 
 

A: God onze Vader, Uw zoon is onze broeder. 
     In Hem bent U aan ons gelijk te worden, 
     één God met ons. 
     In het brood geeft Hij zichzelf 
     als leeftocht voor allen. 
     Hij nodigt ons aan Zijn tafel, 
     Hij deelt met ons Zijn lichaam. 
     Zijn leven is ons leven, Zijn God, onze God, 
     Zijn Vader, onze vader. 
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V: God, U die ons toekomst geeft, 
     grond onder onze voeten, een begaanbare weg, 
     vrijheid en beweging, kracht om lief te hebben. 
     Wij danken U voor Uw zoon, 
     U heeft Hem gezonden 
     als een vriend voor mensen, een goede herder. 
     Barmhartig zoekt Hij ons op. 
 

A: Hij verplaatst zich in onze omstandigheden, 
     ons leven levend ten einde toe, 
     onze dood stervend is Hij ons voorgegaan. 
     Man van smarten, vertrouwd met pijn en verdriet, 
     zegevierend over zonde en dood 
     staat Hij op waar wij machteloos neerliggen. 
 

V: Baanbrekend voert hij ons 
     uit de ban der slavernij. 
     In Uw naam, God onze Vader, wijst Hij ons 
     op nieuwe mogelijkheden, 
     op een andere manier van leven. 
 

A: In deze communieviering 
     mochten wij het lichaam ontvangen 
     van Jezus Christus Uw zoon. 
     Hij is het levende brood, als voedsel 
     aan ons gegeven, opdat wij, hierdoor gesterkt 
     vreugde en pijn samen kunnen delen 
     en zo levend werkelijk goed zijn voor elkaar. 
     Wij vragen U ons daarbij te helpen. Amen. 
       
 
 

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

Vrede mag hier van hand tot hand, 
Vrede wil thuis zijn in ieder land,  
Vrede van mens tot mens, Gods hartewens.  
 
 
 
Communielied 
 

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon.   Refrein: 
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 
Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen.   Refrein: 
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens.  Refrein: 
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2:  Bisschoppelijke Vastenactie (NL21 INGB 0000 0058 50) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 

 
Zegenwens 
 
Slotlied 
 

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood  
dat mensen redt van honger en onmacht totterdood.  
 

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht  
dat mensen ogen opent en op elkander richt.  
 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord  
dat mensen weer verenigt en naar de vrijheid voert.  
 

Wij bidden U om adem en vragen om uw geest  
die mensen doet herleven en ons van schuld geneest.  
 

Wij bidden om verhoring en vragen U altijd  
dat mensen mogen weten dat Gij hun Vader zijt. 
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