
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tweede viool  
13 december 2020 

Derde Zondag van de Advent 



 
 

 

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 alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt. 
3. Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
4. HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huis-

genoot is.  
5. Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in 

een mandje worden gelegd. 
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 elleboog!; Gebruik papieren zakdoek-
jes! 

8. Volg de aanwijzingen op van de begeleiders. 
9. Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen 
10. Ga NIET knielen; Blijf zitten. 
11. Zing NIET mee met de liederen. 
12. Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verla-

ten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND 
13. Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk) 
14. Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg 

is; ongeveer een kwartier na afloop van de viering. 
15. Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand. 

 
Een uitvoerig protocol staat op de website: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 
 
De locatieraad. 

 
 

Liederen en zingen 
Het zingen van de liederen (door vier cantors) wordt afgewisseld met 
het spreken van de tekst van een couplet door de kerkgangers. Hiertoe 
zijn er aanduidingen geplaatst: C=Cantors en AS=Allen spreken. 
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Tweede v ioo l  

 

O p e n i n g 

 

♫  Vrede voor jou 
C  Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
 

AS Niemand komt hier vrij van het kwade 
niemand gaat straks hier weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein, -  
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar. 
 

C  Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt –  
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

 

Welkom 
 
 

Gebed 
 
 

♫  Breng mij over grenzen 
C  Deze kleine wereld, mijn kortzichtigheid, 

leg ik voor jou neer. 
AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
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C  Al mijn kleine angsten, mijn verloren trouw, 
leg ik voor jou neer. 

AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
 

C  Al mijn zwakke kanten, mijn verslagenheid, 
leg ik voor jou neer. 

AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
 

C  Vol verlangen zoek ik naar geborgenheid 
naar een ommekeer. 

AS Breng mij over grenzen, breng mij bij U, Heer.(2x) 
 
 

Aansteken van de kaarsen 
L  Op weg naar Kerst  

steken we  
drie kaarsen aan. 
Met de opdracht  
licht te zijn  
voor elkaar  
in elke ontmoeting  
die we hebben. 
 
Dat het licht  
door mag dringen 
in het leven  
van ieder  
die dit ziet. 

 
 

♫  Licht voor ons uit  
1e keer – Cantors: 
2e keer – Allen spreken: 
3e keer – Cantors: 
  Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet: 

Steek ons aan en maak ons bevlogen! 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet! 
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D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Eerste Lezing Jesaja 61, 1-2, 10-11 
De geest van God, de ENE, is op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan 
zachtmoedigen goed nieuws te brengen; hij heeft mij gezonden, om ge-
broken harten te verbinden, om gevangenen vrijlating toe te roepen en 
aan wie opgesloten zijn bevrijding, om een genadejaar van de ENE uit 
te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te 
troosten.  
 Verheugen wil ik mij, verheugen om de ENE, mijn hele wezen jubelt om 
mijn God. Hij bekleedt mij met gewaden van bevrijding, hult mij in de 
mantel van gerechtigheid, zoals een bruidegom zijn hoofd feestelijk om-
hult, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.  
 Ja, zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het ge-
zaaide laat ontkiemen, zo laat God, de ENE, gerechtigheid en glorie 
ontkiemen voor het oog van alle volken. 
 

 

♫  Waken en Dromen 
C  Donkere dagen van waken en dromen, 

alleen met gedachten, de stilte rondom. 
Het kaarslicht ontstoken, teken van hoop. 
De nacht zal eens wijken, voor altijd voorbij. 
 

AS Waken en dromen van liefde en vrede 
van een kind in een stal 
een nieuw licht in ons leven. 
Niet wetend wanneer, 
ontluikend vertrouwen 
tot Hij komen zal. 
 

C  Licht van de kaarsen langzaam verspreidend, 
verheldert de nacht en het pad voor ons uit. 
Hoe donker de weg, we blijven geloven. 
Een zoon ons gegeven voor altijd dichtbij. 
 
Waken en dromen van liefde en vrede, 
van een kind in een stal 
een nieuw licht in ons leven. 
Geloof als ons baken 
een groeiend vertrouwen 
tot Hij komen zal. 
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Evangelielezing Johannes 1, 6-9, 19-28 
Het geschiedt: een mens wordt door God gezonden, zijn naam is Jo-
hannes. Hij komt om getuige te zijn om te getuigen van het licht, opdat 
allen gaan geloven, door hem. Hijzelf is niet het licht, hij is om van het 
licht te getuigen: het ware licht, dat iedere mens verlicht, die op de we-
reld komt. 
En dit is het getuigenis van Johannes, wanneer de joodse overheden 
vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezenden met de 
vraag: Wie ben jij? 
Hij spreekt onomwonden - van ontkennen geen sprake en zegt: Ik ben 
de Messias niet. Zij vragen hem: Wat dan? Ben je dan Elia? Nee, dat 
ben ik niet, zegt hij. Ben je dan soms de profeet? En hij antwoordt: Nee! 
Dan zeggen ze tegen hem: Maar wie dan? Wij moeten antwoord geven 
aan degenen, die ons gestuurd hebben. Wat denk je dan van jezelf? 
Hij zei: Wie ik ben? De stem van wie roept in de woestijn'. Maakt recht 
de weg voor de Eeuwige, zoals Jesaja heeft gezegd, de profeet. 
Nu zijn er bij die afgezanten ook mannen uit de kring van de Farizeeën. 
Die vragen verder, en voegen hem toe: Wat stelt het dan voor dat je 
doopt, als je de Messias niet bent, en ook niet Elia, en niet de profeet? 
Johannes antwoordt hen: ik doop in water. Midden onder jullie staat hij - 
die jullie niet kennen - hij die na mij komt; bij hem ben ik te gering de 
riem van zijn sandalen los te maken. 
Dit alles geschiedt bij Bethanië aan de overkant van de Jordaan waar 
Johannes doopte. 

 
 

♫  Acclamatie – Kom grijp Mijn hand 
1e keer – Cantors: 
2e keer – Allen spreken: 
3e keer – Cantors: 

Kom grijp Mijn hand, 
uit het land van het duister naar het licht. 
Ga met Mij mee en vergeet al de strijd die achter ligt, 
naar het land van het leven uit het land van de dood. 
Je wordt vrij van je vrees, je wordt vrij van je nood. 
Kom grijp Mijn hand  
naar de hemel omhoog en je ziet  
de weg van het licht. 
 

 

Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
V  Ik geloof in God, 

de bron van licht en leven,  
vanaf het begin aanwezig  
in het licht van zon, maan en sterren, 
in het leven van planten en dieren 
en in mensen, soms ook in mij. 
 

A  Ik geloof in God, 
die mensen roept zorg te dragen 
voor elkaar en heel de schepping, 
die profeten heeft gezonden 
om te roepen tot ommekeer, 
om stem te zijn in de woestijn en 
messiaanse verwachting levend te houden. 
 

V  Ik geloof in Jezus Messias, 
in wie Gods woord mens wordt 
om licht te brengen in duister 
om hoop te zijn voor wie wanhopig is 
en recht te doen aan rechtelozen. 
 

A  Ik geloof in de weg van Jezus: 
licht ontsteken voor de ander 
en mens-te-zijn-voor-elkaar 
in breken en delen, 
in ontvangen en schenken. 
 

V  Hij heeft  zijn leven  gegeven  
tot het einde toe, 
is gestorven en begraven 
en opgestaan uit de dood. 
Hij leeft in de liefde van God, 
en wordt soms zichtbaar in mensen. 
 

A  Ik geloof in de gemeenschap van de Geest, 
die mensen verbindt 
en inspireert om recht te doen 
en te oefenen in vrede stichten. 
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V  Ik geloof in de komst van de Messias. 
Verlangend zie ik uit naar de dag 
dat mensen in vrede zullen leven 
met zichzelf, met elkaar en heel de schepping. 
 

A  Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven, 
dat het laatste woord niet zal zijn aan de dood, 
maar aan leven in licht en liefde. 
Amen. 

 
 

Voorbede 
1e keer – neuriën: 
2e en 3e keer – plus Cantors: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 

L  God,  
als verdriet en boosheid als donkere wolken  
om ons heen hangen 
bidden wij tot U: 
geef dat we ons niet blind staren  
op alles wat donker is, 
maar help ons altijd naar licht te blijven zoeken. 
 
Wij bidden tot U 
als wij onrecht ervaren en hulpeloos zijn 
als wij alleen nacht en duister zien: 
geef ons het vertrouwen  
dat uw licht er is voor ons. 
 
Wij bidden tot U voor mensen 
die zich eenzaam voelen, alleen; 
dat zij toch verbinding ervaren met anderen. 
Er is altijd een lijn naar elkaar, 
sterk en stevig genoeg 
om elkaar vast te houden 
en steun te bieden. 
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Wij bidden tot U voor mensen, 
die in actie komen tegen onrecht 
die iets moois opbouwen uit puinhopen van anderen: 
dat zij ervaren dat zij er niet alleen voor staan, 
maar dat samenspel het samenwerken 
 beter maakt en verlichting geeft. 

 
1e keer – neuriën: 
2e en 3e keer – plus Cantors: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 

V  Parochiële intenties 
 
1e keer – neuriën: 
2e en 3e keer – plus Cantors: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 
 

Gebed 
A  God, 

wij vertrouwen ons toe aan U 
in het geloof dat ieder mens   
een licht kan ontsteken; 
wij vertrouwen, dat U ook in ons  
het vermogen gelegd hebt  
de wereld lichter te maken. 
Amen. 
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♫  Maria 
C  In verwachting van nieuw leven 

zwanger van hoop., 
zwanger van hoop voor de wereld 
voldragen geloof in de toekomst. 
Jij droeg Hem,  
maar Hij droeg jou vast op handen; 
Hij, met ontferming bewogen. 
 
Van Hem verlost kon je Hem niet loslaten, 
niet loslaten in de tempel niet, en nooit. 
Je wilde zijn enige moeder zijn … 
want jij droeg Hem in je schoot,  
jij alleen! 
 
Je droeg Hem weg, 
de wereld omgekeerd; 
weer loslaten, 
weer loslaten, maar niet verlost 
en toch werd wéér geboren … 
een nieuw begin, 
een nieuw begin, 
zo ver weg, zo dichtbij, zo dichtbij …. 

 
 

♫  Vredewens 
1e keer – neuriën: 
2e en 3e keer – plus Cantors: 
  Vrede voor jou 
 
 

Onze Vader 
A  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. 

 
 

Ken jij ze? 
L  Er zijn mensen 

die iets goeds uitstralen. 
Die een licht uitstralen voor anderen, 
een baken in de woelige zee  
van de wereld van vandaag. 
Die ons de weg wijzen 
en ons laten zien 
dat je als mens heel veel  
kunt betekenen voor een ander. 
 
Er zijn mensen  
die een lichtend voorbeeld zijn. 
Die zich inzetten voor een wereld 
waarin iedereen tot zijn recht komt. 
Die omkijken naar mensen 
naar wie niemand omkijkt. 
Die zoveel moed en hoop hebben, 
dat ze anderen inspireren 
en ons iets van uw licht laten zien. 
 
Ken jij deze mensen? 
Ben jij zo’n mens? 
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S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
 
 

♫  Wanneer wij opstaan 
AS Wanneer wij opstaan om te gaan 

van wie wij zijn en God bewust 
na even rust en samen aangesproken zijn, 
wanneer wij gaan is er de Naam. 
 

C  Wanneer wij gaan is er de Naam 
die is, die was en die zal zijn  
in daad en woord, in brood en wijn, 
voortbewogen waar wij gaan 
door de gloed van het geheim. 
 
Wanneer wij gaan is er de Naam 
die is als vuur, die is als wolk, 
in spraakverwarring onze tolk 
voor oog en oor, voor hart en mond 
op al dan niet vertrouwde grond 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Wanneer wij gaan is er de Naam, 
die feestelijke metgezel, 
die reisgenoot in weer en wind, 
in bloed en ziel maar even goed  
de medemens die je ontmoet. 
De medemens die je ontmoet. 
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Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Stichting Vrolijkheid 
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www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 13 december 2020 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met em. pastoraal werker Ben Piepers. 


