
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woorden 
12 juli 2020 

Vijftiende Zondag door het jaar 



 
 

 

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 huis-

genoot 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 zakdoek-
jes! 

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 verla-

ten 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; ongeveer 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. 

 
 

Liederen en zingen 
Koor en kerkgangers gaan in deze viering niet zingen. Daarom zijn er 
twee cantors. De aanwezige leden van Arsis neuriën als begeleiding. 
Op een aantal momenten nodigen wij u uit mee te doen door de tekst 
van een couplet te spreken. Hiertoe zijn er aanduidingen geplaatst bij de 
teksten van de liederen. Wij hopen dat u er gebruik van gaat maken. 
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Woorden 

 

O p e n i n g 

 

♫  Spelenderwijs 
Cantors: 

Hier gaan we zingend de wereld te buiten, 
’t hoge woord mag hier eruit: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
’n uur lang vrijheid die kan. 
 

Allen spreken: 
Hier worden mensen tot vrede genodigd, 
Muren bidden we omver: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
’n uur lang vrede die kan. 
 
Hier is reeds waar wat we buiten nog hopen, 
voorproef van wat komen zal: 
spelenderwijs de hemel op aarde, 
’n uur lang vreugde die kan. 
 

Cantors: 
Hier vieren wij onze armoe te boven, 
Vrijheid, vrede, vreugde kan! 
Spelenderwijs de hemel op aarde, 
’n uur lang meer dan er kan. 

 
 

Welkom 
 
 

Gebed 
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Het woord 
L  Ik neem een woord in de hand 

en voel het gewicht ervan. 
Ik begin ernaar te luisteren, 
en terwijl ik luister gebeurt er iets in mij. 
Ik leg het woord weer weg. 
Maar het is niet meer hetzelfde woord. 
Het heeft een andere waarde gekregen 
doordat ik ernaar geluisterd heb, 
ook ik ben niet meer dezelfde. 
 
Omgaan met een woord is werk 
dat lijkt op dat van een boer 
die zijn land bezaait. 
Het woord groeit en verandert het land 
tot het tijd is voor de oogst. 

 
 

♫  Wijs ons de weg 
Allen spreken: 

Wijs ons de weg in de morgenstond. 
Wijs ons de weg als de avond komt. 
Wijs ons de weg dwars door de woestijn. 
Leidt onze voeten naar vruchtbare grond. 
 

Cantors: 
Wijs ons de weg als de zon verbleekt. 
Wijs ons de weg als ons de moed ontbreekt. 
Wijs ons de weg dwars door de woestijn, 
leidt ons naar de bron waar ons hart om smeekt. 
 

Cantors: 
Leer ons te staan tussen haat en strijd. 
Leer ons te staan in de vluchtige tijd. 
Wijs ons de weg dwars door de woestijn, 
zet ons op het spoor van uw gerechtigheid. 
 

Allen spreken: 
Wijs ons de weg als het vuur langzaam dooft, 
als onze ogen van het licht worden beroofd. 
Wijs ons de weg door het duister heen. 
Draag ons als het donker wordt, laat ons niet alleen. 
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D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Uit hetzelfde gezin 
'Geloven is onzin,' vindt Jaspers oom.  
Dat moet ie niet zeggen waar Jaspers andere oom bij zit,  
want die zit elke zondag in de kerk.  
Gek, dat twee broers uit hetzelfde gezin zo verschillen, vindt Jasper.  
Ze kregen als kind toch hetzelfde mee. 
Het doet denken aan wat Jezus heeft gezegd.  
Hij ziet dat niet iedereen zijn woorden oppikt  
maar bij sommigen groeit er iets moois uit wat hij zegt.  
Dat zijn de mensen die echt luisteren,  
die zijn woorden onthouden en er iets mee doen. 
Bij de ene oom van Jasper is niet veel van het geloof blijven hangen.  
Tenminste, zo lijkt het. 
Want Jaspers moeder zegt weleens:  
'Kijk maar eens naar wat hij doet: hij heeft heel veel voor anderen over.  
Soms vind ik dat hij christelijker handelt dan mijn gelovige broer.' 
 
 

♫  Gemaakt voor het leven 
Cantors: 

Gemaakt voor het leven en niet voor de dood, 
geroepen te geven van water en brood, 
gaan mensen ’n weg in een wereld vol haat, 
een wereld die deel heeft aan goed en aan kwaad. 
 

Allen spreken: 
Genood tot ’t goede en niet tot ’t kwaad, 
’t leven behoeden alwat is geschaad, 
gaan mensen ’n weg in ’n leven omstreden, 
een leven dat deel heeft aan toekomst, verleden. 
 

Cantors: 
Geheeld van verleden geroepen tot zijn, 
volop kostbaarheden en levenspijn,  
gaan mensen ’n weg geleid door de wind 
op adem van God jij mensenkind mensenkind. 
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Evangelielezing Matteus 13, 1-23 
Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel 

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 
Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging 
hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen 
uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, 
en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige 
grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat 
het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam ver-
schroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een 
ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze 
het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht 
vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvou-
dig. Laat wie oren heeft goed luisteren!. De leerlingen kwamen naar 
hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ Hij 
antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel 
kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, 
en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste 
worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen 
spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In 
hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luis-
teren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht 
hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en 
hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met 
hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden 
ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen.” Gelukkig jullie ogen omdat 
ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: vele pro-
feten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, 
maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze 
kregen het niet te horen. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de 
zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet be-
grijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is ge-
zaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond 
is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde 
in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als 
ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan hou-
den ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, 
dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse 
bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het 
zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij 
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die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, 
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 

 
 

♫  Acclamatie – Uitgesproken, hier gehoord 
Allen spreken: 
  Uitgesproken, hier gehoord, 

in het donker een lichtend woord. 
 

Cantors: 
Leven als nooit, een nieuwe aarde 
voor wie dit woord doen en bewaren. 
Woord dat in daden wordt verstaan: 
het licht aanvaard, het recht gedaan. 

 
 

Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof in God 

die niet van steen is,  
maar die hart heeft voor mensen. 
Ik geloof in God,  
die ik niet kan zien,  
maar die zichtbaar wordt  
als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
Ik geloof in God,  
die niet sterk is,  
die lijden en geweld niet kan verhinderen, 
maar die wel wil dat wij mensen, die lijden, ondersteunen,  
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
Ik geloof in God  
die mild en ruimhartig is, 
maar streng voor ieder  
die mensen uitsluit, wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 
Ik geloof in God  
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij de aarde leefbaar maken. 
Ik geloof in God  
die mensen aanmoedigt om het goede te doen. 
Ik geloof  
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dat vanwege Jezus Christus, 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. 

 
 

Voorbede 
1e keer - Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Open je oren om te horen 
Open je hart voor alleman. (2x) 

 
L  God, 

U heeft zoveel woorden aan ons besteed. 
Ze zijn het zaad waaruit kansen ontstaan. 
Help ons die kansen aan te grijpen 
en iets goeds van ons leven te maken. 
Help ons te werken aan een betere toekomst  
en rekening te houden met onze naasten en de aarde. 
Dank u voor al die mensen 
die ervoor zorgen dat 
ons zelfvertrouwen groeit. 

 
We hebben zoveel verwachtingen voor de toekomst. 
Help ons hiermee aan de slag te gaan, 
Help ons kritisch te zijn  
en rekening te houden met een ander. 
Dank u voor de mensen 
die ons de ruimte geven 
om iets (niet) goed te doen. 
 
We krijgen zoveel mogelijkheden om ons te ontwikkelen. 
Help ons die mogelijkheden te benutten. 
En help ons ook anderen aan te moedigen 
om verder te groeien. 
Dank u voor de mensen, 
die vol vertrouwen zeggen: 
'Doe het maar, je kunt het.' 

 
1e keer - Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Open je oren om te horen 
Open je hart voor alleman. (2x) 



 

7 
 

V  Parochiële intenties 
 
1e keer - Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Open je oren om te horen 
Open je hart voor alleman. (2x) 

 
 

Gebed 
A  God, 

We bidden u voor iedereen 
die niet zoveel kansen heeft. 
Geef dat wij hen kunnen helpen  
door mogelijkheden te scheppen en 
perspectief te laten zien. 
Dat we samen wijzer worden 
door van onze fouten te leren 
zodat we kunnen werken aan een beetje geluk 
voor alle mensen. 
Amen. 

 
   

♫  Woorden 
Cantors: 
  Woorden, woorden, zoveel woorden 

aan ons hier besteed door U. 
Woorden die wij allen hoorden, 
ze passeren de revue: 
Zalig, zalig, zalig, zalig, 
wees maar blij, je loon is groot. 
Graai niet en wees niet inhalig, 
schatten worden toch tot schroot. 
Sta op uit de dood mijn kind, 
kijk me aan, ben jij soms blind? 
Waar zit jij met jouw geloof? 
Luister naar me, ben je doof? 
 
Woorden, woorden, zoveel woorden 
hebben wij van U gehoord. 
Woorden die van God verhalen,  
woorden over idealen, 
over vrede, over dromen, 
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‘laat uw Koninkrijk toch komen’. 
Woorden breekbaar als het brood, 
stukgebroken in uw dood, 
Woorden als een slotakkoord, 
enzovoort en enzovoort. 
Wanneer, in uw woordenvloed, 
onderstreept U die met bloed? 

 
 

Vredewens 
 
 

Onze Vader 
A  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. 

 
 

Het woord 
L  Ik neem een woord in de hand 

en voel het gewicht ervan. 
Ik begin ernaar te luisteren, 
en terwijl ik luister gebeurt er iets in mij. 
 
Ik leg het woord weer weg. 
Maar het is niet meer hetzelfde woord. 
Het heeft een andere waarde gekregen 
doordat ik ernaar geluisterd heb, 
ook ik ben niet meer dezelfde. 
 
Omgaan met een woord is werk 
dat lijkt op dat van een boer 
die zijn land bezaait. 



 

 
 

Het woord groeit en verandert het land 
tot het tijd is voor de oogst. 

 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen 
 
 

Zending en Zegen 
 
 
♫  Gewoon zoals je bent 
Allen spreken: 

Gewoon zoals je bent, 
respect voor iedereen 
zelfs als je niets herkent, 
je bent niet echt alleen. 
 

Cantors: 
Geloof in wie je bent, 
geloof in wat je doet. 
Proberen kan altijd 
en krijg weer nieuwe moed. 
 

Allen spreken: 
Niet “Stil maar, wacht maar” nu, 
wel iemand durven zijn, 
niet “Breek de muren af”, 
beginnen in het klein 
 

Cantors: 
Niet “Stil maar, wacht maar” nu, 
wel iemand durven zijn, 
niet “Breek de muren af”, 
beginnen in het klein 

 



 

 

 
 

Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Leger des Heils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 12 juli 2020 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met Marian Bolscher. 


