
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 juli 2020 
Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina 
Bennekom 



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: https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

De locatieraad 
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Openingslied 
 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.  
 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, ‘ 
zij gaat in alle nood door heel het leven heen.  
 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af  
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf.  
 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn;  
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.  
 
 
Begroeting 
 
♫  Gebed om ontferming 
Kyrie eleison 
 
 
Lofzang 
 

Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.  
 

U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen: 
Die ons verwekt en doet zijn  
ons openbaart en herademt,  
een en volstrekt in allen en boven allen uit,  
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming.  
Liefdes eerste begin, liefdesweg, liefdesvolharding.  
 

Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.  
 

Gij die doet lichten de zee,  
lichten aarde en hemel stroom uw mensen vol kracht,  
doe opleven hun ogen, lichtende levende God.  
Moge het worden, eindelijk wat Gij gewild hebt van meet af; 
Licht dat niet dooft, liefde die blijft.  
 

Ere wie ere toekomt, lichtende levende God.  
 
Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 
Eerste lezing: Wijsheid 12 13.16-19 
 

Buiten U is er geen God; u draagt zorg voor alle mensen. 
Tegenover wie zou U moeten verklaren dat U geen 
onrechtvaardig vonnis velt? Er is geen koning of machthebber 
die U kan trotseren wanneer U mensen straft. U bent 
rechtvaardig en U regeert rechtvaardig over alles. U acht het 
onverenigbaar om met Uw macht om iemand te bestraffen die 
geen straf verdient. Uw macht is de bron van rechtvaardigheid, 
en omdat U over alle mensen heerst, kunt U geeft uw kinderen 
de hoop dat zondaars tot inkeer kunnen komen.  
 
 
Psalm 119  
 

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 

Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,  
het staat in de hemel vast.  
 

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. 
 

Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,  
als de aarde die Gij hebt gegrond.  
 
 
  
Evangelielezing: Matteüs 13, 24-30 
 

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: “Het is met het 
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn 
akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand 
onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het 
jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook 
het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des 
huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw 
akker gezaaid?  Waar komt dat onkruid dan vandaan? ”Hij 
antwoordde: “dat is het werk van een vijand. ”De knechten  
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zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit 
wieden? ”Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het 
onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien 
tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de 
maaiers zeggen: Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij 
elkaar en verbrand het. Breng dan graan bijeen in mijn schuur.  
 
 
♫  Acclamatie 
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,  
een licht op mijn pad. 
 
 
Overweging 
 
 
Lied 
 

Er zijn er die onvruchtbaar zijn omwille van mijn naam.  
 

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

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

Al wie zich zo verliezen durft al 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.  
 
 
 
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,  
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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 
 
♫  Acclamatie  
Luister, wees genadig Heer, gedenk toch uw volk. 
 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 

Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Amnesty International 

 
 
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. 
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♫  Vrede en zegenwens  
 

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.  
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.  
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.  
Aandacht wens ik je toe.  
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe.  
 
 
 
 
Lied    
 

Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen terwille 
was als iedereen niet iedereen 
op handen droeg. 
 
 
Dankgebed  
 
Barmhartige God, wij danken U.  
Wij waren samen in uw huis voor een moment van rust,  
een moment van bezinning en van bemoediging.  
Blijf ons nabij als wij straks naar huis gaan  
en sterk ons zodat de zorgen van het leven  
niet de overhand krijgen. 
 

Wij danken U voor het leven dat Gij geeft.  
Inspireer ons met uw Geest.  
Dan gaan wij op uw wegen  
en zal ons leven vruchtbaar zijn. Amen.  
 
Mededelingen 
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Zending 
 
 
 
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. 
  

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. 
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