
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 augustus 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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Openingslied 
 
Gij zijt zand onder blote voeten  
en de dauw in het ochtendlicht  
Gij zijt stromen van regenwater  
en een wolken vergezicht.  
Gij alleen zijt de zachte lijnen uitgesleten in kiezelsteen.  
Gij zijt warmte in kille nachten en ik kan niet om U heen.  
 
Gij zijt licht op mijn duist’re wegen  
en de schaduw in felle zon.  
Gij zijt wind in mijn bolle zeilen  
en het water in mijn bron.  
Gij alleen zijt het schaterlachen in de doodsstilte om mij heen.  
Gij zijt rust in mijn jachtig leven en ik kan niet om U heen. 
 
Gij zijt vriendschap van al mijn vrienden 
en hun kracht in mijn laatste uur 
Gij zijt trouw van mijn liefste mensen 
en in hartstocht zijt Gij vuur 
Gij alleen zijt de volle aandacht 
en de liefde zijt Gij alleen 
Gij zijt hier en al zou ik willen, 
nee, ik kan niet om u heen. 
 
Begroeting en woord van welkom 
 
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. 
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Kyrie  
 

Heer ontferm u 2x, Christus ontferm u 2x Heer ontferm u 2x 
 
 
Lofzang 
  
V:  Eer aan God in den hoge,  
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  
 

A:  Wij loven U.  
 

V:  Wij prijzen en aanbidden U. 
 

A:  Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor uw grote heerlijkheid.  
 

V:  Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
 

A:  Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
 

V:  Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader; 
 

A:  Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons; 
 

V:  Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed; 
 

A:  Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons.  
 

V:  Want Gij alleen zijt de Heilige.  
 

A:  Gij alleen de Heer.  
 

V:  Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  
 

A:  met de heilige Geest  
in de heerlijk van God de Vader. Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 
Eerste lezing: Jesaja 55, 1-3a 
 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.  
Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld.  
Koop wijn en melk zonder betaling. 
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon 
besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten 
hebben en genieten van een overvloedig maal.  
Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. 
 
 
Psalm van Bohmer 
 

Refrein: 
Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons. 
 

De Heer is vol liefde en medelijden,  
lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens,  
barmhartig voor al wat hij maakte.    Refrein: 
 

De ogen van allen zien hoopvol naar U,  
Gij geeft hun te rechtertijd spijs. 
Gij opent uw hand voor alles wat leeft,  
voldoet aan al hun verlangens.    Refrein: 
 

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,  
en heilig in al wat Hij doet 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept,  
voor elk die oprecht tot Hem bidt.    Refrein: 
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Tweede lezing: Romeinen 8, 35.37-39 
 

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede,  
gevaar of het zwaard? Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat 
dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, 
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  
 
 

♫  Halleluja 
 

Halleluja, halleluja. 
Niet van brood alleen leeft de mens  
maar van ieder woord dat kom uit de mond van God. 
 
 
Evangelielezing: Matteüs 14, 13-21 
 

Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Mar de mensen 
kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hemover 
land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, 
voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het 
vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en 
zeiden: “Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de 
mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor 
zichzelf te kopen.” Maar Jezus zei: “Ze hoeven niet weg, geven 
jullie hun maar te eten.” Ze antwoordden hem: “”We hebben 
hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.” Hij zei: “Breng ze 
mij,” en nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras 
te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek 
omhoog van de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de 
broden: hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze 
door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen 
ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 
twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man 
gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.  

 
♫  Halleluja, halleluja. 
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Overweging 
 
 
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, 
van daar 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 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.   
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
 
Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Caritas 
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Collectelied 
 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  
onder de hete zon, op de akker,  
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.  
 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven,  
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om,  
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
 
Gebed over de gaven 
 
V:  De Heer zij met U.  A:  En met Uw geest 
V:  verheft uw hart  A:  wij zijn met ons hart bij de Heer 
V:  brengen wij dank aan 
     de Heer onze God A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie 
 
♫  Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der hemelse 
machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw Heerlijkheid, 
Hosanna in de hoge. Gezegend Hij, die komt, in de naam des 
Heren. Hosanna in de hoge. 
 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
♫  Heer Jezus wij verkondigen Uw dood,  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
 

7 



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 
 
 
♫  Lam Gods 
     

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede. 
 
 
Communie 
 
Communielied 
 
Brood op tafel, een hand gevuld  
met wat in het leven geen uitstel duldt:  
de honger stillen iedere dag,  
gewoon wat een mens niet ontbreken mag.  
 

Beker met wijn, een vredeswens,  
elkaar begroeten van mens tot mens:  
verbonden worden met iedereen  
want wie houdt het uit moederziel alleen? 
 

Maaltijd houden met Hem die sprak  
en zich in zijn leven tot voedsel brak.  
Kom samen eten, drink van de wijn  
want zo wil Hij zelf in ons midden zijn.  
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Gebed na de communie 
 
 
 
Zegen en wegzending 
 
 
Slotlied  
 

Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding  
voegden we weer een eigen refrein:  
zagen rondom de glans van herkenning  
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn.  
Vonden het Woord eerder gehoord,  
als nieuwe bron op eigen terrein.  
 

Laten we gaan. Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst’lend verkregen,  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee het vaste idee:  
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.  
 

Neem bij het gaan de mantel van vrede  
die we behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven,  
vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen: laten wij gaan! 
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