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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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OPENINGSLIED 

Vol van verwachting zijn wij gekomen 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden, 
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

Samen gekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

WELKOM 

STILTE 

GEBED OM VERGEVING 

Barmhartige God, 
wij belijden voor U en voor elkaar 
dat wij gezondigd hebben. 

Wij hebben uw woord wel gehoord, 
maar wij hebben er te weinig naar gehandeld. 
Wij hebben te zeer onszelf gezocht, 
en te weinig in liefde geleefd. 
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Wij vragen vergeving daarvoor. 
Wij keren ons af van het kwaad, 
Dat wij gedaan hebben 

en wij vernieuwen voor U en voor elkaar 
onze wil tot het goede. 

LIED 

Wat is de mens, wat zijn de dagen 
die aan de mens gegeven zijn: 
wankel geluk, winnen en wagen, 
nieuwe geluiden, oude pijn, 
gras, dat vergaat, niet minder niet meer, 
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer. 
God, geef de mens woorden van waarde. 
Niet van het brood alleen leeft hij, 
God, geef de mens leven op aarde, 
spreek hem van dode wetten vrij. 

KYRIE ELEISON 

LOFZANG 

Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
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Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

GEBED 

DIENST VAN HET WOORD 

1STE LEZING: Zacharia 9, 9-10 

Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 

Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 
de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de rivier tot de einden der aarde. 

TUSSENPSALM 

Refrein: Ervaart het, ziet: mild is de Heer. 2x 

Loven wil ik de Heer te allen tijde, 
de lof Gods geeft ik stem, altijd weer 
en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen: 
wie verdrukt is hoort het met verrukking. Refrein: 
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Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord, 
Hij heeft hen verlost uit hun noden. 
de Heer helpt de gebrokenen van hart, 
die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij. Refrein: 

2DE LEZING: Romeinen 8,9. 11-13 

Broeders en zusters, uw bestaan wordt niet beheerst door de 
zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God in 
u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort 
hij Hem niet toe. 

Als de Geest van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u 
woont, zal Hij die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, ook uw 
sterfelijk lichaam eenmaal levend maken, door de kracht van zijn geest 
die in u verblijft. Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen, 
maar niet aan onszelf om zelfgenoegzaam te leven. Als Gij zelfzuchtig 
leeft, zult Gij zeker sterven, maar als Gij door de Geest de praktijken 
van de zelfzucht versterft, zult Gij leven. 

EVANGELIE ACCLAMATIE: 
Halleluja! 

Voorzang: Weest dus waakzaam, want Gij weet niet op welk 
uur de mensenzoon komt. 

EVANGELIELEZING: Matteus 11. 25-30 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat u deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt 
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 

Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader 
weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.  
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Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan 
zal ik jullie rust geven. 

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk 
is zacht en mijn last is licht. 

Alleen Halleluja herhalen. 

OVERWEGING 

KOM LUISTER NAAR DE WOORDEN 

Komt, luistert naar de woorden die Ik u heden zeg: 
Zij wijzen u het leven, de waarheid en de weg 

Komt, luistert alle mensen die zoeken naar geluk 
Mijn last is licht te dragen want liefde heet mijn juk 

Gelukkig die zachtmoedig de weg van goedheid gaan. 
Hun leven is een weldaad: de vrede breekt zich baan. 

O God, die alle mensen gelukkig maken wil, 
Toon ons in brood en beker de Dienaar van uw wil 

Vernieuw uw oude aarde, vestig uw koninkrijk, 
Waar wij uw deelgenoten zijn, koningen te rijk. 

GELOOFSBELIJDENIS (Edward Schillebeeckx) 

Voorganger Ik geloof in God, de Vader: de almacht van liefde. 
Hij is de Schepper van hemel en aarde, 
van heel deze ruimte met al zijn geheimen: 
van de wereld waarop wij leven 
en de sterren waarheen wij reizen. 

Allen Hij kent ons van eeuwigheid, nooit vergeet Hij 
dat wij uit het stof van de aarde zijn gemaakt, 
en eenmaal als stof tot haar zullen terugkeren. 



8 
 

Voorganger Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeliefde Zoon van 
God. 
Hij heeft uit liefde voor ons allen willen delen 
in onze geschiedenis, ons bestaan. 
Ik geloof dat God op een menselijke wijze 
God-voor-ons heeft willen zijn. 
Hij heeft als mens onder ons gewoond, 
een licht midden in de duisternis. 
Maar de duisternis heeft Hem niet begrepen. 
Wij hebben Hem aan het kruis geslagen. 
En Hij is gestorven en begraven. 

Allen Maar Hij vertrouwde op God's laatste woord, 
en is verrezen, eens en voorgoed zeggend 
dat Hij ons een plaats zal bereiden 
in het huis van zijn Vader, waar Hij woont. 

Voorganger Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en leven geeft. 
En voor profeten onder ons is Hij hun vuur, hun kracht, 
hun taal. 
Ik geloof dat wij mensen samen op weg zijn, 
pelgrims, geroepen en verzameld om 
één heilig volk van God te worden. 
Want ik belijd de bevrijding uit het kwaad, 
de opdracht tot gerechtigheid en de moed om lief te 
hebben. 

Allen Ik geloof in het eeuwig leven, 
in de liefde die sterker is dan de dood, 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Ik geloof dat ik hopen mag op een leven met God, 
en met elkaar tot in de eeuwen der eeuwen: 
glorie voor God en vrede voor mensen. 
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VOORBEDE 
Dichtbij is God voor wie Hem roepen., uit Psalm 145.  

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

VREDESWENS 

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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DANKGEBED 

Voor het goede van de aarde danken wij U, 
uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor al wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg. 
om brood te worden, kracht voor onderweg. 

Voor het brood door u gezegend  
en met uw leerlingen gedeeld, 
danken wij u, uw liefde leert ons 
om te delen, uw droom voor toekomst elke dag. 

Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem. 
Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 
opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 

Gij hebt ons uw trouw toegezegd, 
Gij hebt ons uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
uw eigen woord hier in ons midden. 

Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U, mens naar uw hart, 
de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
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Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
Om samen te komen in  uw naam, 
Elkaar te ervaren als kinderen van u, 
God, doe ons gaan op Zijn weg. 

ZEGENBEDE 

SLOTLIED: VERNIEUW GIJ MIJ O EEUWIG LICHT!  

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

COLLECTE 
 1: eigen parochie 
 2: Caritas 

Mandjes staan bij de uitgang. 
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 Voorganger: Antoinette van Schaik 

 Lector: Inge Wijngaard 

 Cantors: Janneke Postma en Rineke Hoens 

 Organist: Matty Huls 
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