
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 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  
 

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.  
 
 
Welkom 
 
 
♫  Gebed om ontferming  
Kyrie Eleison  
 
 
♫  Lofzang  
 

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

Dienst van het Woord 
 
 
Eerste lezing: Jeremia 20, 7-9 
 
Heer, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken. U was te sterk 
voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in dag uit 
lachen ze om mij, iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, 
moet ik schreeuwen: “ik wordt mishandeld, onderdrukt!” want de 
woorden van de Heer brengen mij dag in dag uit schande en 
vernedering. Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, niet 
meer spreken in zijn naam, dan laait er in mijn hart een vuur op. 
Dan brandt het in mijn gebeente. Ik doe moeite om het in 
bedwang te houden, maar ik kan het niet.  
 
 
 
Psalm 63-I  
 

Refrein: 
God, mijn God, naar u blijf ik zoeken,  
mijn ziel dorst van verlangen naar U.  
 

God mijn God, naar U blijf ik zoeken,  
mijn ziel dorst van verlangen naar U;  
al wat ik ben smacht naar U  
in een troosteloos dor land zonder water.  Refrein: 
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Hoe zag ik in de tempel op U,  
om uw macht te ontwaren, uw grootheid;  
uw genade gaat boven dit leven.  
En mijn lippen spraken uw lof.    Refrein:  
 

Kon ik zó heel mijn leven U prijzen,  
uw naam noemen, de handen geheven:  
kracht vind ik als door kostelijke spijs,  
jubelend ligt mij uw naam op de lippen.    Refrein: 
 
Waart Gij niet immer mijn hulp?  
Onder Uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:  
U zoekt mijn hart; U hangt het aan.  
Uw hand zal mij vast blijven houden.  
 
U zoekt mijn hart; U hangt het aan.  
Uw hand zal mij vast blijven houden.  
 
 
Evangelielezing: Mattheüs 16, 21-27 
 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat 
hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door 
toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de 
derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem 
terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: “God verhoede het, 
Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren! Maar Jezus keerde hem 
de rug toe met de woorden:  “Ga terug, achter mij, Satan! Je 
zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. 
Toen zij Jezus tegen zijn leerlingen: “wie achter mij aan wil 
komen moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het 
behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen 
als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt,  
in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende 
luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden 
belonen.                               4 



 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja.  
Uw woorden, Heer, zijn Geest en leven 
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  
 
 
Overweging 
 
 
Lied 
 

Er is nog zomer en genoeg, 
Wat zou het loodzwaar tillen zijn wat ’n gezwoeg 
Als iedereen niet iedereen ter wille was 
Als iedereen niet iedereen op handen droeg. 
 

 
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. Vandaar 
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. 
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Voorbeden                                                                                                                                                             
 

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. 
 
 
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  
 
 
 

Dienst van de tafel 
 
Collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Miva 
 
 
♫  Vredewens 
 

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen 
Zegen wens ik je toe. 
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♫  Acclamatie 
 
Verborgen God laat je toch vinden 
Treedt toch tevoorschijn: laat je zien! 
Wij zoeken jou met hart en zinnen 
Wij zoeken jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen 
Weg van onszelf, nabije naar Jou toe. 
 
 
Dankgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Slotlied  
 

Kom en volg mij op de weg, 
gehoorzaam aan de schriften 
die zijn vervuld in wat ik zeg: 
zij zullen u verlichten. 
 

Vraag niet of hij wel veilig is, 
maar durf mij te geloven: 
ik ben voor u in duisternis 
het schijnsel voor uw ogen. 
 

Ik geef u niet de overvloed 
waarvan de mensen dromen, 
maar kracht die overwinnen doet 
wat ons wil overkomen. 
 

Kom en volg mij op de weg 
en doe elkander leven. 
Ontvang wat u tot vrede strekt 
als zegen van Godswege. 
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