
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 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.1 

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 

 

God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.  
 

God heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.  
 

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.  
 

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. 
 
 
Zegenwens 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Gebed om ontferming 
Heer ontferm U, Christus ontferm u, Heer ontferm U. 
 
 
Gesproken lofzang 
 
 
Gebed 
 

God, Eeuwige, wij stellen ons voor uw aanschijn, 
bewust van ons tekort en onze kleinheid, 
en danken U dat wij uw mensen zijn, dat wij U ter harte gaan. 
Wij bidden U, Sta ons bij, wanneer wij kleinmoedig zijn 
en laat ons geloof tot volle wasdom komen, 
opdat wij onze weg kunnen gaan in het spoor van Jezus, 
met vreugde en vertrouwen, 
vandaag en morgen, al onze dagen. Amen. 
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Dienst van het woord 

 
Eerste lezing: Jesaja 22, 19-23 
Daarom ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post.  
Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia, 
ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel 
omdoen; uw macht draag ik aan hem over. Hij zal als een vader 
zijn voor de inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. Ik 
zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David: 
wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, 
kan niemand openen.  
 
 

 
Tussenzang 

Refrein: 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. (2x) 
 

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,  
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Refrein: 
 

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,  
mijn schild, mijn behoud en bescherming.  Refrein: 
 

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,  
dan doet geen vijand mij kwaad.    Refrein: 
 

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,   
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.   Refrein: 
 
 
Evangelielezing: Mattheüs 16, 13-20 
 

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij 
zijn leerlingen: “Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon 
is?” Ze antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.” Toen vroeg hij hun: “en wie ben ik volgens jullie?” U 
bent de messias de Zoon van de levende God”, antwoordde 
Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je  
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Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en 
bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik 
zeg je: Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, 
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 
overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de 
hemel geven, en al wat je op  aarde bindend verklaart zal ook in 
de hemel bindend zijn, en al wat je op  aarde ontbindt zal ook in 
de hemel ontbonden zijn.“  
 
 
Acclamatie 
 

Halleluja, Halleluja! 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  
 
 
Overweging 
    
              
Geloofsbelijdenis 
 

P: Ik geloof in God die ons zijn Zoon gegeven heeft 
     om bij ons te zijn, om ons een licht te zijn 
     op onze weg door het leven. 
A: Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, onze broeder, 
     die ons zijn liefde gegeven heeft, 
     die mensen bindt tot het uiterste. 
P: Ik geloof in de Geest 
    die ons vrijheid geeft én ons samenhoudt; 
    de Geest die ons in liefde bewaart, 
    die ons doet uitgaan naar onze medemens. 
A: Ik vertrouw op onze geloofsgemeenschap  
     verbondenheid; 
     die ons en iedereen tot steun wil zijn. 
     Ik vertrouw op de toekomst van vrede en liefde, 
     zelfs tot ver over de dood.  Amen. 
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Voorbede 
 
Acclamatie 
Gij die het sprakeloze bidden hoort 
achter de woorden die wij tot U roepen. 
Gij die de mensen ziet zoals zij zijn. 
Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd in den beginne, 
als een bron van weten, als een zaad van hoop. 
Gij die ons geschapen hebt als mensen, 
gegeven aan elkaar. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan. 
Herschep ons, dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons Uw lieve naam. 
 
 
 

Dienst van de tafel 
 

Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Manege zonder Drempels 
 
 
Lied 
 

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, 
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond, 
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: 
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij. 
 

Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, 
mij aan het licht roept in het morgenrood, 
mij hebt gekend, bemind van meet af aan; 
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam. 
 

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U, 
Gij meldt u in mijn hartslag hier en nu, 
als adem die mij sterkt en voort doet gaan: 
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam? 
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Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht, 
herschep mij in het duister van de nacht: 
dat ik als mens mag leven in uw licht 
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht. 
    
                                     
Bidt zusters en broeders… 
 
 
Gebed  
 

God van leven, 
met brood en wijn in onze handen 
beseffen wij meer dan ooit 
dat alles een gave is van U. 
Hier bijeen, brekend en delend, bidden wij: 
leer ons alles wat ons gegeven is naar waarde te schatten, 
zodat wij ervan kunnen genieten in echte vrijheid. 
In de geest van Jezus, onze herder en gids, 
alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Eucharistisch gebed                
 
P:  De Heer zal bij u zijn. 
A:  De Heer zal u bewaren.  
P:  Verheft uw hart.  
A:  Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
P:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
P:  Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt, 
dat wij U mogen noemen: onze God, onze Vader, 
dat onze toekomst in uw handen ligt, 
dat deze wereld U ter harte gaat. 
Geroepen hebt Gij, en onze doofheid doorbroken,  
Gij zijt opgedaagd in onze duisternis, 
uw licht heeft ons de ogen geopend, 
Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven gewekt. 
Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat, 
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wij dorsten naar U, omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt. 
Onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn. 
Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan 
huldigen wij uw naam, Heer onze God. 
Wij danken U vol vreugde en aanbidden U met de woorden: 
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer,  
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in den hoge.  
 
Wij danken U omwille van uw geliefde Zoon, 
die Gij geroepen en gezonden hebt 
om ons te dienen en te verlichten, 
om aan armen uw koninkrijk te brengen,  
om aan gevangenen verlossing te melden, 
om voor ons allen en voorgoed 
het evenbeeld te zijn en de gestalte 
van uw mildheid en uw trouw. 
 
A:  Wij danken U voor deze onvergetelijke mens, 
die alles heeft volbracht wat menselijk is, 
ons leven, onze dood. 
 
P:  Wij danken U, dat Hij zich met hart en ziel 
gegeven heeft aan deze wereld. 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen. 
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U, 
God, zijn almachtige Vader,  
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken 
en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 
"Neemt en eet hiervan, gij allen, 
want dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt."  
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Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: 
"Neem deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker  
van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed 
dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten 
tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om mij te gedenken."  
 
Acclamatie 
Heer Jezus Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden 
tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.  
  
Daarom, Heer onze God, 
stellen wij hier dit teken van ons geloof, 
en daarom gedenken wij nu het lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, 
zijn intocht in uw heerlijkheid; 
dat Hij verheven aan uw rechterhand,  
voor ons ten beste spreekt, 
en dat Hij komen zal om recht te doen  
aan levenden en doden  
op de dag die Gij hebt vastgesteld. 
 
Zend ons uw Geest die leven is, gerechtigheid en licht. 
O God, die wil het welzijn van de mensen 
en niet hun ongeluk en niet de dood, 
neem weg uit ons midden alle geweld, 
beteugel de drift waarmee we elkaar naar het leven staan. 
Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus 
uw Zoon in ons midden,  
dat bidden en smeken we U. 
 
A: Dan zal uw naam geheiligd zijn,  
door Hem en met Hem en in Hem, 
op aarde overal en hier en nu 
in eeuwigheid. Amen. 
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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 
Vrede voor jou, vrede voor jou.  
 
 
Communie 
 

Communielied 
 

Zoekend naar licht, hier in het duister 
Zoeken wij u, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig vol luister, 
Schijn in de donk’re nacht. 
 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop troost in uw woord 
Spreek door ons heen tot de verdrukten 
Zo wordt uw stem gehoord. 
 

Christus ons licht, schijn door ons heen 
Schijn door het duister, 
Christus ons licht, schijn ook vandaag 
Hier in uw huis 
 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 
Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Brood gebroken voor allen 
U bent de vrede vorst. 
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Christus ons licht, schijn door ons heen 
Schijn door het duister, 
Christus ons licht, schijn ook vandaag 
Hier in uw huis 
 

Met zoveel gaven aan ons gegeven 
Voor zoveel leed, zoveel gemis 
Maak ons uw dienaars  
Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is. 
 

Christus ons licht, schijn door ons heen 
Schijn door het duister, 
Christus ons licht, schijn ook vandaag 
Ook vandaag, ook vandaag, 
Hier in uw huis. Hier in uw huis. 
 
 
 
Gebed 
 

God van Leven,  
Jezus heeft met zijn woorden en leven 
de schone schijn van geld en macht ontmaskerd. 
Hij heeft ons gewezen op het belang van trouw en vriendschap, 
van aandacht en verantwoordelijkheid voor elkaar, 
op alles wat wezenlijk is in dit leven  
en ons echt vrij en gelukkig maakt. 
Wij danken U daarvoor 
en bidden dat wij ons richten op Jezus, 
onthecht aan ons zelf en rijk bij U. Amen 
 
 
 
Zegenwens 
 

Moge God ons allen zegenen, 
ons komen en gaan, 
ons vallen en opstaan, 
ons doen en laten. 
Hij zegene ons werken, 
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onze zorg voor elkaar, 
al het lief en leed, 
dat wij mee zullen maken. 
In de naam van de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. Amen. 
 
 
 
Slotlied 
  

Wij groeten u, o Koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed’re min, o Maria: 
 

Refrein:  
Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,  
prijst met ons uw Koningin: 
salve, salve, salve, Regina. 
 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria:   refrein: 
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