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CORONA maatregelen 
De MVR  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: www.rkkerkbennekom.nl 
 
De locatieraad. 

 
 

Liederen en zingen 
 
Marlise en Wendy verzorgen de muziek en zang. Helaas mag er nog niet 
meegezongen worden. Neuriën mag natuurlijk wel. 
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Openingsviering KVG  

♫  Openingslied 
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,  
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.  
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,  
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen  
om uiting te geven aan waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 

 

Welkom en aansteken KVG kaars 
 

Gebed 
L  Wij bidden dat er licht mag zijn. 

Licht in alle hoeken van de wereld, 
dat wij nergens het kleine 
vergeten of verdonkeremanen. 
Licht in elke samenkomst van mensen,  
Om elkaar bij te lichten met geloof 
In Hem die eens geroepen heeft: 
‘Ik ben het licht der wereld…’. 

 

♫  Lied 
Licht, ontloken aan het donker,  
licht, dat gebroken uit de steen.  
Licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen! 

 
 

Lezing Filippenzen (vers 1 t/m 18) 
V   

Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, liefde voor elkaar 
hebben, je door de Geest laten leiden en met elkaar meeleven, maak 
mij dan helemáál blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb al-
lemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter 
van te worden of om erover te kunnen opscheppen, maar wees be-
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scheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen 
op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees 
net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar Hij vond 
dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al 
zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar 
te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf ver-
nederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood 
aan een kruis. Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de aller-
grootste macht gegeven. Hij heeft Hem belangrijker en machtiger ge-
maakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel en op 
de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop 
zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader! 
 
Vrienden, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik 
zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel méér doen. Blijf 
ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zó te leven als past 
bij mensen die bij God horen. God zorgt ervoor dat jullie willen doen wat 
zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat 
jullie dat ook kúnnen. 
 
Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets 
slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie 
niets valt aan te merken. Want in deze wereld bent u als sterren die 
het licht van God uitstralen. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven 
geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best voor jullie ge-
daan. En dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt, trots op jullie 
kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aan-
bieden. Daar ben ik heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn le-
ven kost. Ik zal blij zijn, samen met jullie. Wees dan ook blij, samen met 
mij. 
 
 

♫  Acclamatie  
Als Gij ons licht zijt wie zouden wij vrezen 
Schijn in ons midden en doe ons herleven. 

 
Overweging 
 
 

♫  muzikaal intermezzo 
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Voorbeden  
L  Laten we bidden tot Hem 

die met mensen is begaan 
en ons licht brengt als het duister is. 
 
Voor de mensen die, eenzaam en alleen, 
hun dagen vreugdeloos slijten; 
dat zij worden gezien, 
dat zij zich laten vinden. 
 
Voor allen die in vrede en rust 
op deze aarde willen wonen; 
dat hun een huis en haard 
op eigen grond wordt gegeven. 
 
Voor wie zich bekommeren, 
om het behoud van heel de schepping; 
dat zij in onze kringen 
veel medestanders mogen vinden. 
 
Voor allen die vreugde 
en menselijkheid uitstralen; 
dat ze het aanschijn van onze wereld 
mogen blijven vermenselijken. 
 
Voor onszelf zoals we hier bijeen zijn; 
dat we de schaduwzijden van ons bestaan 
niet voor elkaar verborgen houden, 
dat de één een licht mag zijn 
voor de ander, en andersom. 
 
Voor de kerk van Jezus Christus; 
dat ze een licht mag zijn op de kandelaar, 
een baken waarop mensen zich 
kunnen oriënteren bij hun zoektocht 
naar de zin van het bestaan. 
 
 

V  Parochiële intenties 
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Gebed: 
 

V  Gij, die licht zijt, 
verhoor onze gebeden. 
Wees zelf het licht in ons bestaan, 
een lamp voor onze voeten op onze levensweg. 
Help ons kiezen vóór het licht 
en tegen de duisternis. 
Dat vragen wij U door Jezus, 
uw zoon, onze Heer. Amen. 
 
 

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

 
 

Vredewens 
 

♫  Lied: Vredewens 
Vrede voor jou, vrede voor jou. 

 

Slotgebed 
 
L  Heer, onze God, 

als gij ons uw woord niet had gegeven, 
waren wij blinden langs de weg van het leven. 
Geef dat wij anderen tot licht mogen zijn 
in het voetspoor van Hem die voor ons de ware weg ten leven is: 
Jezus Christus, uw Woord en onze Broeder. Amen. 
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Mededelingen en collecte 
 
Speciale Melania avond tijdens KVG avond van 4 oktober. 
 
Collecte voor Melania /  u kunt uw bijdrage ook overmaken op reknr.  
NL28 INGB 0002 9938 09 tnv Kath. Vrouwengilde Bennekom o.v.v. Melania. 
 
 

Wegzending 
De zegen van St. Patrick 

De Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij naast u 
om u in de armen te sluiten en 
te beschermen tegen gevaren van links en rechts. 
De Heer zij achter u 
om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. 
De Heer zij onder u 
om u op te vangen als u dreigt te vallen 
De Heer zij in u 
om u te troosten als u verdrietig bent. 
De Heer zij om u heen 
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. 
De Heer zij boven u 
om u te zegenen. 
Moge God zich over u ontfermen. 
nu en altijd. 
 
Amen 
 

 

♫  Slotlied: 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 
Bennekom, september 2021 
Deze viering werd samengesteld door 
Bestuur KVG (Inge en Henny, zang Marlise) in samenwerking  
met Ria van den Burg. 
 
 
 
Gedicht “Zoveel”        (geschreven door Hans Bouma) 
 
Het kan zoveel zijn - 
een verzuchting van de wind, 
een even speelse als ernstige 
inval van het licht, 
 
zoveel - 
de tederheid 
van een glooiend landschap, 
de mededeelzaamheid van lavendel,  
een vlucht vogels 
hoog en geheimzinnig boven je, 
 
ach zoveel - 
een oogopslag, 
de plotselinge verdieping 
in een stem, 
de hand van een kind 
zomaar in jouw hand. 
 
Als je maar bereikbaar, 
trefbaar,  
als je maar ontroerbaar bent. 


