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GRONDSLAG VAN TROUW 
 

 
 

Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, 
zal ook het loon van een profeet ontvangen. Matteüs 10, 41 

 

Eucharistieviering 
Celebrant: pastoor Henri ten Have 
Lector:  Nelly Beerepoot 
Cantor:  Janneke Postma en Rineke Hoens 
Organist:  Matty Huls 
 
 

13e zondag door het jaar 
28 juni 2020 
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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 

huisgenoot 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 
zakdoekjes! 

 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 

verlaten 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; +/- 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 
  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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OPENINGSRITEN 

OPENINGSGLIED 

Wij zoeken U als wij samenkomen 
hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede vandaag en altijd. 

Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 

Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

BEGROETING EN WOORD VAN WELKOM 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
En met uw geest. 

SCHULDBELIJDENIS 
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd 
heb in woord en gedachte in doen en laten, door mijn schuld, door 
mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige 
Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven, en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.  

HEER, ONTFERM U:  uit de Sint Jansmis 

EER AAN GOD:   uit de Sint Jansmis 

GEBED 
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LITURGIE VAN HET WOORD 
EERSTE LEZING  2 Koningen 4, 8-11. 14-16a 

Uit het tweede boek der Koningen 

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een 
welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde, bij haar te 
komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de 
buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar 
echtgenoot: "Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan 
huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine 
kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een 
lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek 
nemen." Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de 
bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg Elisa 
aan Gechazi, zijn knecht: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar 
doen?" Gechazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man 
is oud." Toen zei Elisa: "Roep haar." De knecht riep haar en zij bleef in 
de deuropening staan. En Elisa zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u 
een zoon aan uw hart drukken." 
Woord van de Heer. –  Wij danken God. 

TUSSENZANG: Psalm 89 van Böhmer 

Refrein: Uw gunsten Heer, wil ik bezingen 

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen 
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.  
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, 
de hemel is de grondslag van uw trouw. Refrein: 

Gelukkig is het volk dat weer wat blijdschap is. 
Omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. 
Van dag tot dag vertrouwt het op uw naam, 
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid. Refrein: 

Wat Gij zijt onze roem en onze sterkte, 
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk. 
Want van de Heer ontvingen wij ons schild, 
de Heilige van Israël gaf ons een koning Refrein: 
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TWEEDE LEZING Romeinen 6, 3-4 8-11 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 
Broeders en zusters, Gij weet dat de doop, waardoor wij een zijn 
geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door 
de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een 
nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht van zijn 
Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus gestorven 
zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat 
Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood 
heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij gestorven is, 
heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, 
heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als 
dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

HALLELUJA: 

Refrein: Halleluja. Voorzang: Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat 
wij de woorden van uw Zoon begrijpen. 

EVANGELIE Matteüs 10, 37-42 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer 
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint 
dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, 
is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt 
Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. 
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon 
van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, 
omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een 
deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar 
een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg 
u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan." 
Woord van de Heer. – Wij danken God. 

EVANGELIE-ACCLAMATIE: Halleluia herhalen 
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VERKONDIGING 

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. 

VOORBEDEN: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

EUCHARISTISCHE LITURGIE 

KLAARMAKEN VAN DE ALTAARTAFEL – COLLECTE 

OFFERANDELIED: Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

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 
oprecht liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 

Op deze plaats bijeengekomen, laat ons 
nu één 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 daar zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
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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. 

GEBED OVER DE GAVEN 
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. 

(Prefatie van I van de zondagen door het jaar) 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd 
en overal door Jezus Christus onze Heer. Die eenmaal door de dood is 
heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht; die ons 
wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde, om te zijn: uw 
uitverkoren en geheiligd volk, – koningen en priesters worden wij 
genoemd. 

Uw grote daden, God, verkondigen wij overal; dat Gij ons uit de 
duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. 
Daarom, met alle engelen en krachten, met allen die staan voor uw 
troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde: 

HEILIG, HEILIG: uit de Sint Jansmis 

(Eucharistisch gebed V) 

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw 
Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen 
te redden. Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. Nooit 
willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze 
last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U 
dank verschuldigd om Hem. 
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God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de 
kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed 
worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in 
de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het 
uiterste toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen 
opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:  

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij 
sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen 
en zei: 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, 
DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. 
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

EUCH. ACCLAMATIE: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood, en wij 
belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer: zijn overgave in lijden en  dood, de overwinning van zijn 
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven 
aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst is heerlijkheid. 

Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons 
vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest 
en breng ons elkaar nabij. 

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele 
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wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop 
Willem en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.  
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats 
innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn 
heengegaan. 

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de 
Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met 
allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij 
om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U 
onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en 
nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

ONZE VADER 
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, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van 
zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar 
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus 
Christus. 

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

VREDEWENS 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; 
mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van 
uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. 
Gij, die leeft in eeuwigheid. Amen. 

De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. 

LAM GODS uit de Sint Jansmis 

COMMUNIE 
Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden. 

LIED BIJ DE COMMUNIE: Alleen wie het gegeven is 

Alleen wie het gegeven is hij kan het woord verstaan 
Er zijn er die onvruchtbaar zijn omwille van mijn naam. 

Wie ore heeft, hij luistere! Ik geef u goede raad: 
verkoop wat gij bezit en kom, volg mij met woord en daad. 

Alleen te zijn, gelóven dat zo leven vruchtbaar is: 
een dwaasheid als de Heer ons niet tot levend voorbeeld is. 

Al wie zich zo verliezen durft zal delen in zijn dood 
en als een bron van vreugde zijn voor anderen in nood. 

Dankt God die alle leven schept, de Bron van vruchtbaarheid, 
die mensen door zijn Geest bezielt en op zijn wegen leidt. 

GEBED NA DE COMMUNIE 
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SLOTRITUS 

ZEGEN EN WEGZENDING 
De Heer zij met u. En met uw geest. 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. 

SLOTLIED:  Zingt van de Heer van liefde en trouw 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw, 
die onder ons verblijven wou. 
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw, alleluja, alleluja. 

Zingt voor het heilig hemels brood, 
dat ons versterkt in alle nood, 
dat ons doet leven na de dood, alleluja, alleluja. 

Zingt voor de liefde, die ons bindt, 
die in ons hoofd haar woning vindt, 
die in ons hart haar rijk begint, alleluja, alleluja. 


