
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 september 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  

Komt, luistert naar de woorden die Ik u heden zeg: 
Zij wijzen u het leven, de waarheid en de weg 
 

Komt, luistert alle mensen die zoeken naar geluk. 
Mijn last is licht te dragen want liefde heet mijn juk 
 

Gelukkig zij die strijden voor de gerechtigheid 
En metterdaad belijden: God maakt geen onderscheid. 
 

O God die alle mensen gelukkig maken wil: 
Toon ons in brood en beker de Dienaar van uw wil. 
 
 
Begroeting en woord van welkom 
 

In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest.   Amen. 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God en de 
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
 
 
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. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden  
tot het eeuwig leven.   Amen. 
 
 
 
Heer ontferm U over ons, 2x,  
Christus ontferm U over ons, 2x,  
Heer ontferm u over ons, 2x. 
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Eer aan God  
 

Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde  
aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U 
dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de Heilige Geest 
In de heerlijkheid van God de Vader.  Amen. 
 
 
Gebed 
 
 
 

Liturgie van het woord 
 
 
1ste lezing: Ezechiël 33, 7-9 
 

Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk 
van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij 
waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal 
sterven en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet 
inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld. Maar jou zal 
ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als je hem 
gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij 
doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult 
het er levend afbrengen.  
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Psalm 95 
 

Refrein: Luistert heden naar zijn stem:  
weest niet halsstarrig. 
 
Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,  
juichen wij toe de Rots van ons heil.  
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. 
Hem met liederen eren.     Refrein:  
 

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,  
neerknielen voor Hem die ons schiep.  
Hij is onze God en wij zijn volk.  
Hij is de Herder en wij zijn kudde.    Refrein 
 

Luistert heden dan naar zijn stem,  
weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
Zoals bij Massa in de woestijn;  
Waar uw vaderen Mij wilden tarten, 
Ofschoon zij mijn daden hadden gezien. Refrein 
 
 
 
2de lezing: Romeinen 13, 9-10 
 

Want “pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet 
uw zinnen niet op wat van een ander is” – deze en alle andere 
geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: “Heb uw 
naaste lief als uzelf.” De liefde berokkent uw naaste geen 
kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.  
 
 
♫   Acclamatie 
 

Halleluja, halleluja. 
Niet van Brood alleen leeft de mens,  
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God. 
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Evangelielezing: Matteüs 18, 15-20 
 

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die 
daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb 
je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan 
een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt 
dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar 
hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren 
ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals 
je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al 
wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel 
bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de 
hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee 
van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook 
is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,  
ben ik in hun midden.  
 
 
♫   Acclamatie: Halleluja, halleluja 
 
 
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; 
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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. 
 
 
 
Acclamatie 
 

Gij die het sprakeloze bidden hoort  
achter de woorden die wij tot U roepen 
Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 
Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd  
in den beginne als een bron van weten. 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons uw lieve naam. 
 
 
Voorbede 
 
Acclamatie 
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. 
 
 
                      

Klaarmaken van de tafel 
 
 
Collecte 1: voor onze geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Cordaid 
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Collectelied 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God 
Laat ons verheugd en vol ontzag, voor Hem 
zingen dit lied voor Hem die leeft. En dat wij 
oprecht liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Op deze plaats bijeengekomen, laat ons 
nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Mogen wij zien, met allen die daar zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waar in eeuwigheid geen eind aan zal komen. 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
 
Gebed over de gaven 
 

De Heer zij met u    En met uw geest. 
Verheft uw hart        Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Prefatie 
 
 
Heilig 
 
 
Eucharistisch gebed 
 
 
Eucharistische acclamatie 
  

Heer Jezus wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert 
dat gij verrezen zijt. 
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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. 
 
Priester: Verlos ons…… 
 
Want van u is het koninkrijk  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.  
  
Vredewens 
 
Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied  
 

Die mij droeg, op adelaarsvleugels  
Die mij geworpen hebt in de ruimte 
En als ik krijsend viel mij ondervangen 
Met uw wieken en weer opgegooid 
Totdat ik kon vliegen op eigen kracht … 
 
 
Gebed na de communie 
 
 
Zegen en wegzending 
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Slotlied 
 

De aarde is vervuld 
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid. 
 

Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.  
 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn;  
de wereld hemelsbreed  
zal goede aarde zijn.  
 

Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.  
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