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26 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/ 
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Openingszang 
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig  
onder uw vleugels rusten wij.  
 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  
 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
 

Gij zijt in alles diep verscholen  
en al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.  
 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  
 
 
 
Inleidend woord 
 
 
 
Gebed om ontferming 
 

Barmhartige God, 
Omdat u niet kijkt naar gebreken en tekorten 
maar ieder aanziet zoals hij of zij is, 
hopen wij genade te vinden in uw ogen. 
Ontferm U over ons… 
♫  Kyrie eleison  
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Genadige God, 
omdat geen mens u te min is 
en u ieder zonder aanzien des persoons liefhebt, 
vertrouwen wij met velen te delen in uw genade. 
Ontferm U over ons… 
♫  Kyrie eleison  
 

Goede God 
in ieder woont uw onvergankelijke geest 
die mild maakt en ruim van hart, 
die ons met mededogen doet omzien naar elkaar. 
Ontferm U over ons…. 
♫  Kyrie eleison  
 

Barmhartige genadige God 
U bent rijk aan liefde en trouw, 
zie dan niet langer naar al 
het verkeerde dat aan ons kleeft. 
Ontferm U over ons, 
vernieuw ons innerlijk 
en geleidt ons op de weg van het leven. Amen. 
  
 
Lofzang 
 

Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,  
dat onze gang bepaald heeft bij het leven, 
dat in ons zwijgt en waakt en wet,  
de wereld trouw in lief en leed,  
dat ons de dood doet tegen gaan:  
dat was bij God van meet af aan.  
 

Alleen was God in stilte ongebroken, 
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.  
Toen heeft Hij in Zijn hart gehoord  
de klank en aandrift van dat woord.  
Nog voor Hij enig mens gewon, 
nog voor het opgaan van de zon.  
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Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,  
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.  
Het werd Zijn liefste gezellin  
het spreekt Hem moed en liefde in,  
opdat niet uit Zijn hart bezwijkt,  
Zijn naam van deze wereld wijkt.  
 
 

Gebed 
 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Uit het Eerste boek Koningen: 3,3-15 
 

Salomo toont zijn liefde voor DE EEUWIGE 
door te handelen zoals zijn vader David hem heeft 
voorgehouden, 
en zijn gaven voor God te brengen 
en wierook te branden op de offerplaatsen. 
Eens gaat de koning naar Gibeon, 
om daar offers te brengen. 
Wel duizend gaven draagt hij daar op  
als brandoffer op het altaar. 
Die nacht verschijnt DE ENE aan Salomo in een droom. 
God zegt: Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. 
Salomo antwoordt: U bent uw dienaar, mijn vader David,  
altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was 
en steeds eerlijk en oprecht is geweest tegenover U. 
U hebt hem een grote gunst bewezen 
en hem een zoon gegeven, die nu zetelt op zijn troon. 
U, ENE, mijn God, hebt mij wel als opvolger  
van mijn vader David als koning aangesteld. 
Maar ik ben nog zo jong en onervaren. 
Ik sta nu voor de taak het volk, dat U uitgekozen hebt,  
te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. 
Schenk uw dienaar een luisterend hart, 
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zodat hij uw volk kan besturen 
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. 
Want hoe zou hij anders recht kunnen spreken over dit talrijke 
volk van U? 
Dit woord is goed in de ogen van de ENE, 
omdat Salomo uitgesproken dit heeft gevraagd. 
God zegt tegen hem: Omdat je uitgesproken dit heb gevraagd, 
en voor jezelf niet hebt gevraagd om een lang leven 
en voor jezelf niet hebt gevraagd om rijkdom 
en niet gevraagd hebt om de ziel van je vijanden, 
maar gevraagd heb om het vermogen te luisteren 
en te onderscheiden tussen recht en onrecht 
zal ik doen naar je woorden.  
Zie, geven zal Ik je een hart zo wijs en onderscheidend 
dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 
Ook waar je niet om gevraagd hebt zal ik je geven:  
zo veel rijkdom en roem  
dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. 
En als je wandelt op mijn wegen 
en mijn wetten en geboden bewaart,  
zoals David, je vader, heeft gewandeld,  
zal ik je tijd van leven schenken. 
Salomo wordt wakker: zie, een droom!  
Bij zijn terugkomst in Jeruzalem  
gaat hij naar de Ark van het Verbond met DE ENE. 
Daar brengt hij brandoffers en vredegaven 
en richt een feestdronk aan voor al zijn dienaren.  
 
 
 
Antwoordpsalm  
 

Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven.  
Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.  
Helder water is zijn wet, hart verkwikkend.  
Zijn geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.  
Wat hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.  
Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid.  
Even kostelijk als honing, nee, nog meer, 
kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren.  
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Uit het evangelie volgens Matteus 13,36.44-46.51-52 
 

Wanneer Jezus de menigte heeft laten gaan 
en het huis weer is binnengegaan, 
komen zijn leerlingen bij hem. 
Tegen hen zegt hij: 
Het is met het koninkrijk van de hemel 
als met een schat die verborgen ligt in een akker. 
Iemand vindt hem en verbergt hem opnieuw, 
en in zijn vreugde verkoopt hij alles wat hij heeft 
en koopt die akker. 
Ook is het met het koninkrijk van de hemel 
als met een koopman die op zoek is naar mooie parels. 
Wanneer hij een uitzonderlijk waardevolle parel vindt, 
verkoopt hij alles wat hij heeft en koopt haar. 
Hebben jullie dit alles begrepen? 
Ja, antwoorden de leerlingen. 
Hij zegt hun: Zo lijkt iedere Schriftgeleerde 
die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden 
op een huismeester die uit zijn voorraadkamer 
het nieuwe én het oude te voorschijn haalt. 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Hallelluja, halleluja 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven  
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
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Lied  
 

Om dit ene bid ik: dat jouw licht mijn uitzicht is,  
jouw bevrijding mij verwijdt.  
Dit ene zoek ik: jouw mildheid in dit leven zien,  
jouw goedheid door de dag heen schouwen.  
In dit ene hecht ik mij: in jouw gelaat,  
jij die mij zoekt, in jouw naam, jij die mij roept.  
 
 
Geloofsbelijdenis  
 

V: Ik geloof in de levende God.  
A: ik geloof in de levende God,  
Vader van onze Heer Jezus Christus,  
onze God, onze Vader almachtig.  
V: Alle dingen heeft Hij geschapen  
in zijn enige geliefde Zoon,  
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.  
A: Jezus licht van het eeuwige licht,  
woord van God getrouw en waarachtig,  
Jezus onze genade en waarheid.  
V: om deze wereld van dienst te zijn,  
om ons menselijk lot te delen  
is Hij vlees van ons vlees geworden.  
A: Uit de wil van de Heilige Geest  
en uit de maagd Maria geboren  
is Hij een mens geworden als wij.  
V: Om onze zonden werd Hij gebroken  
ja gehoorzaam ten dode toe  
heeft Hij zich op het kruis gegeven.  
A: uit de wil van de Heilige Geest  
en uit de maagd Maria geboren  
is Hij een mens geworden als wij.  
V: om onze zonden werd Hij gebroken,  
ja gehoorzaam ten dode toe  
heeft Hij zich op het kruis gegeven.  
A: daarom heeft Hij de naam ontvangen:  
eerstgeborene uit de doden  
Zoon van God en Heer van allen.  
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V: hij zal komen, God weet wanneer,  
om recht te doen aan levenden en doden.  
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.  
A: Ik geloof in de kracht van de Geest,  
in de liefde van Vader en Zoon,  
in het verbond van God met de mensen;  
V: in de kerk, het lichaam des Heren,  
Samengeroepen en uitgezonden  
om te doen wat Hij heeft gedaan:  
A: om te dienen en te verlichten,  
om te dragen de zonden der wereld  
en te stichten vrede op aarde.  
V: Ik geloof dat wij zullen verrijzen  
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,  
want Hij is een God van levenden.  
A: Amen. Kom Heer Jezus, kom.  
 
 
Voorbeden 
 

♫  Acclamatie 

Verborgen God, laat Je toch vinden, 
treedt toch tevoorschijn: laat Je zien! 
Wij zoeken Jou met hart en zinnen, 
we zoeken Jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen, 
weg van onszelf, nabije naar Jou toe. 

 
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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Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Artsen zonder grenzen 
 
 
 
Psalm 152 Beeldenstrijd 
 

De Heer zegt: handel rechtvaardig en doe het goede 
De redding die Hij brengt is nabij 
Weldra openbaart Hij Zijn gerechtigheid 
 

Wanneer de vreemde de verstotene voor u verschijnt 
En de ontmoeting met hem is ongewis 
En hij in taal en religie uw gelijke niet is 
En hij in kleur en kledij afwijkt 
Wat is dan uw geloof? 
Zeg: vrede! 
 

Wanneer de vreemde de verstotene niet wordt gehoord 
En haar verhaal in alle talen wordt gesmoord 
En zij gebukt gaat onder het onware woord 
En zij bedrukt is door dit vreemde oord 
Wat is dan uw geloof? 
Zeg: vrede! 
 

Beeldenstrijd – beeld en strijd 
Dwars door eeuwige tijd 
 

Wanneer de profeten volk na volk waarschuwen 
En zij verhalen vertellen over offers met pijn 
En zij in geduld en wijsheid uw gelijke niet zijn 
En wanneer hun droom wordt afgewezen 
Wat is dan uw geloof? 
Zeg: vrede! 
 

Wanneer jonge zielen de hemel omhelzen 
Wordt elk mens een hemelse schittering 
Wanneer oude lichamen de aarde opdelen 
Wordt deze wereld een plaats van foltering 
Luister naar de rechtvaardige in uw midden 
Elk gesproken woord een nieuwe schepping 
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Beeldenstrijd – beeld en strijd 
Dwars door eeuwige tijd 
 
Wanneer de Heer wenst mens te vormen naar Zijn evenbeeld 
Maakt Hij u tot heerser en stadhouder op deze aarde 
Wanneer Hij in woord en lijf onderwijst als rechtvaardige vader 
Overwint Hij dood en duisternis en mensen zijn vergeven 
Grieken Joden slaven vrijen mannen vrouwen is gelijkheid 
gegeven 
Wat is dan uw geloof? 
Zeg: vrede! 
 

Wanneer het visioen verschijnt van een machtig Koninkrijk 
En de veilige aankomst na de woestijntocht onzeker is 
En de onrechtvaardige wereld een grote beproeving is 
En de belofte van eenheid van mensen in de ontmoeting ligt 
Is dan uw geloof wankel of sterk? 
Doe: vrede! 
 

De Heer zegt: Ik breng bijeen wie uit Israël verdreven zijn 
De redding die Ik breng is nabij 
Weldra breng Ik er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn 
     Enis Odaci  
     oprichter van de Stichting Humanislam 
 
 
 
Mededelingen 
 
 
♫  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.  
 
 
Zegen en zending 
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Slotlied 
 

Oh schoonheid uw verbrand gezicht  
weerspiegelt nog het morgenlicht,  
het zwart blauw rode grijze alle dagen licht.  
In rozen staat gij opgericht,  
in dorens bloeit gij allerwegen  
aan zee zijt gij gelegen de zonne laait uw overwicht.  
 

Gekend, bemind vanwaar zijt gij,  
van eindeloos en zo vlakbij  
als zwarte blauwe rode grijze mensen zijn.  
In mensen sterft Gij dood na dood,  
in mensen kiemt gij tot nieuw leven  
wie heeft ons u gegeven witwater wel genadebrood.  
 

Oh schoonheid uw verweerd gezicht  
weerspiegelt nog het eerste licht  
het alle dagen fonkelnieuwe licht van Licht.  
 
 
 
 
 
 
 

ter overweging 
 
 
 

Wijsheid woont 
waar het mensenhart 
tot rust is gekomen 

en luistert, 
stilte tot vrede wordt  

en woordeloos weten ons wezen vervult. 
 
 

Marijke de Bruijne 
 
 

11 


