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Geloofsgemeenschap  
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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: https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

De locatieraad 



 

 

Openingslied  

 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij zijn belofte houdt,  
die de mens van den beginne  
adem geeft en gaande houdt.  
 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij tot Elia sprak  
die de storm van angst en twijfel  
met een stille bries doorbrak.  
 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar zond  
die met liefde als zijn wapen  
ons voorgoed aan zich verbond.  
 
 
 
Welkom  
 
Lucenarium  Het ontsteken van de Paaskaars 
 
 
Lied 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, een voor een, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar  
en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.  
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Gedicht 
 

Spreek u uw woord God, wek uw kracht wek het licht 
opdat wij mensen niet langer verlangen om goden te zijn 
maar opnieuw vruchtbaar worden in liefde. 
Wek uw kracht opdat wij de aarde niet langer ontluisteren 
maar naar uw stem zouden luisteren. 
Spreek uw woord opdat wij niet langer eigen wegen gaan 
maar eensgezind aan elkanders zijde staan. 

 Henk Jongerius 
 
 
Moment van inkeer 
 
 
 
Kyrie 
 

Heer ontferm U, Christus ontferm U. Heer ontferm U.  
 
 
 
Lofzang 
 

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

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 
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Dienst van het Woord 
 
1e lezing: uit 1 Koningen 19,9a.11-13a 
In die dagen kwam profeet Elia  bij de Horeb, de berg van God. 
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.  
Maar de Heer zei tot hem ‘Kom naar buiten, ‘en treed hier op de 
berg voor mij aan.’ En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een 
grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen 
spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond 
zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een 
aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. 
Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet 
in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte 
bries. Toen Elia  dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn 
gezicht. Hij kwam naar buiten  en ging in de opening van de 
grot staan. 
Zo spreekt de Heer. 
 
 
Psalm 85  
 

refrein: 
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,  
laat komen uw heil over ons.  
 

Gij koos, Heer, dit land tot het uwe,  
hebt de keer voor Jakob gebracht.  
Herstel ons dan, God die ons heil zijt,  
doorbreek uw afkeer van ons.    refrein: 
 

Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid,  
gerechtigheid en vrede zij kussen elkaar.  
Dan wast waarheid op uit de aarde,  
reikt gerechtigheid neer van de hemel.   refrein: 
 

Overvloed geeft de Heer daar en boven. 
onze aarde draagt haar gewas.  
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan:  
reeds begon op de heerbaan haar loop.  refrein: 
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Evangelielezing uit Matteus 14, 22-33 
 
Na de broodvermenigvuldiging gelastte Jezus zijn leerlingen in 
de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, 
hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.  
Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in 
afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal 
alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal 
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de 
golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar 
hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het 
meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ 
en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen 
aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: 
‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u 
toe moet komen.’  Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en 
liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe 
sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’  Meteen strekte Jezus zijn 
hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb 
je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 
In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U 
bent werkelijk Gods Zoon!’ 
Woord van de Heer 
 
 
♫  Acclamatie  
 

Halleluja, hallelluja! 
Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de 
geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart.  
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
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Geloofsbelijdenis 
 
V:  Ik geloof in God,  
die de Vader is van alle mensen,  
die de aarde aan de mensen gegeven heeft.  
A:  Ik geloof in Jezus Christus,  
die gekomen is om ons te bemoedigen en te genezen,  
om ons te bevrijden van de machten,  
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.  
V:  Hij heeft zich gegeven voor de wereld;  
Hij is in ons midden de levende Heer.  
A:  Ik geloof in de kerk,  
die gesteld is tot een teken voor alle volken  
uitgerust met de kracht van de Geest  
en gezonden om mensen te dienen.  
V:  Ik geloof dat God  
ten laatste de macht van de zonde zal breken  
in ons en in alle mensen.  
A:  Ik geloof dat de mens zal leven  
van Gods leven voor altijd.  
 
 
Lied  
 

Op mijn levenslange reizen –  
twijfel donker achtervolgt mij,  
liefde blind holt voor mij uit —  
zing ik op steeds andere wijzen  
over wie ik niet kan spreken,  
zing ik: ‘Ooit mijn hart te breken,  
ooit mijn hart voor jou te breken’. 
Opgereisd, pas halverwege,  
met een keel kapot gezongen,  
met een hart voor wie gebroken,  
kruip ik onder dorenstruiken,  
druk mijn ogen in de aarde,  
smeek dat nu het eind zal komen,  
smeek de dood, dat hij zal komen. 
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Spoorloos trok voorbij de twijfel waar ik lag.  
De liefde keerde, zag mij, bracht mij drank en spijze,  
deed mij opstaan uit de dood.  
Nog een leven zal ik reizen,  
nog een leven zal ik reizen.  
Nooit meer zonder reisgenoot. 
 
 

Dienst van de gebeden 
 
 

Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Voedselbank Ede 

 
     
Dankgebed 
 

Eeuwige en Levende God, die de aarde tot leven wekt, 
en aan ons toevertrouwt waar wij elkanders hoeder zijn 
in vrede en gerechtigheid: 
U die de sterren roept en hun getal bepaalt, 
roept ook al uw mensen bij hun naam; 
die ons van verre kent, 
God van ver en van dichtbij, het licht van onze ogen.  
♫ Gezegend zijt Gij God die ons in leven houdt  
 
U danken wij U dat wij geboren zijn 
dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde, 
dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan, 
dat wij uw hemel en uw aarde zijn.      
Uw naam doordringt heel ons leven 
Uw ogen en oren volgen ons altijd 
U weet wat wij nodig hebben 
Uw hand leidt ons op de rechte weg 
U bent bij ons, U geeft ons kracht.      
♫ Gezegend zijt Gij God die ons in leven houdt  
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Zo zegenen wij U en bidden : 
Zend uw Geest  in ons midden, 
vriendschap en waarheid, leven in overvloed. 
Maak ons vrij van angst en verbittering, 
vrij voor ieder die onze naaste is.      
Reken ons het kwaad niet aan 
als wij elkaar tot vrede zijn: 
Dat geen geweld of kwade macht 
geen duisternis of dodend lot 
ons van uw liefde scheiden zal 
die duren zal in eeuwigheid:  
♫ Gezegend zijt Gij God die ons in leven houdt  
 
 
Voorbeden 
 
♫ Acclamatie  
Gij die het sprakeloze bidden hoort 
 
 
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 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven: 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
open mij voor uw liefde, o Heer. 
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Gedicht 
Wie ben ik God? Ben ik de mens 
Die door de ander wordt gekend 
Als toonbeeld van lankmoedigheid 
Van moed en zelfverzekerdheid 
Die in angstige tijden de dagen 
Met milde ogen kan verdragen? 
 
Wie ben ik God? Ben ik de mens 
Die men alleen van buiten kent? 
Zo kalm van binnen ben ik niet 
Soms zo vol van onzekerheid 
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven 
 
Ben ik een mens door U veracht 
Of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide door elkaar 
Een trooster en een huichelaar? 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen 
Ik hoor U toe met heel mijn wezen 

Naar een gedicht van René van Loenen 
 
 
 
Slotgebed 
 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen 
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Slotlied 
 

God groet u, zuiv’re bloeme, Maria maged fijn.  
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn.  
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,  
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 
 

O roze zonder doren, o violette zoet.  
O bloeme blauw in t koren, neem ij in uw behoed.  
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij,  
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 

Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.  
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij,  
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 
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