Woord en Gebedsviering
“Ziekenzondag”

"Maak het goed!

13 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/
De locatieraad
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Openingslied
Vol van verwachting zijn wij gekomen,
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.
Tijd vloeit ineen: verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Welkom en inleiding

Lucenarium: Het ontsteken van de Paaskaars

Lied
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, 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
Kijk naar het heden, het is je leven, je leeft vandaag
In deze korte spanne tijds ligt het wezenlijke van het bestaan
De vreugde van groei, de luister van leven, de glorie van kunnen
Want Gister is herinnering en Morgen slechts een beeld
Maar echt geleefd Vandaag
maakt elk Gisteren tot een mooie herinnering
En elke morgen tot een beeld van hoop
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag.

Moment van inkeer
♫ Kyrie
Wat is de mens, wat zijn de dagen
die aan de mens gegeven zijn:
wankel geluk, winnen en wagen,
nieuwe geluiden, oude pijn, gras, dat vergaat,
niet minder niet meer,
bedacht zijn op de dood in keer en tegenkeer.
God, geef de mens woorden van waarde.
Niet van het brood alleen leeft hij,
God, geef de mens leven op aarde,
spreek hem van dode wetten vrij. Kyrie eleison.

Lofzang
Luister, wees genadig, Heer,
gedenk toch uw Volk! Amen.

Gebed
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Dienst van het Woord
1e lezing uit het boek van Jezus Sirach8 27,30-28,7
Ook wrok en woede zijn iets afschuwelijks: alleen een zondaar
blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de
Eeuwige voelen: Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef je naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer je erom
bidt, jouw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens die
tegenover een medemens in zijn woede volhardt, bij de
Eeuwige zijn heil komen zoeken? Kan hij die onverbiddelijk is
voor zijn medemens, om vergeving bidden voor zijn eigen
zonden? Als iemand die zelf maar een mens is, in zijn wrok
volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?
Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de
ondergang en de dood en houd je aan de geboden. Denk aan
de geboden en koester geen wrok tegen je naaste; denk aan
het verbond met de Allerhoogste en zie door de vingers wat
maar onwetendheid is.
Zo spreekt de Heer met woorden uit Jezus Sirach .
A. Wij danken God
Psalm 103
Refrein: Barmhartige Heer, genadige God.
Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.

Refrein

Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.

Refrein

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij
gemaakt zijn uit het stof van de aarde.

Refrein

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind - en zij zijn verdwenen.

Refrein

Maar duren zal de liefde
van God voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
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Refrein

Lezing uit het Evangelie volgens Matteus 18,21-35
In die dagen kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: ‘Heer, als
mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde:
‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven
Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij
daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem
tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon
terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn
vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest
worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de
dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:
“Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.”
Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de
geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij
daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie
schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe:
“Betaal me alles wat je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich
voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.” Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet
hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben
afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd
was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om
hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen
en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die
schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte.
Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die
andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou? ”En
zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben
terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie
behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’’
Woord van de Heer
♫ Acclamatie
Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw en het licht niet haat.
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Overweging

Stilte

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, onze Vader,
die de bron van ons leven is,
die ons geroepen heeft
tot dienst en tot gemeenschap met elkaar;
Ik geloof in Jezus Christus,
die weldoende rondging
en blijdschap bracht in het leven;
die zich gaf tot in de dood
en verrees opdat wij zouden leven;
die ons gezonden heeft
om voor elkaar te leven en te werken,
om voor de wereld zout en licht te zijn,
om te getuigen dat Hij leeft
opdat Zijn Rijk zou komen.
Ik geloof in de Heilige Geest,
die ons inspireert en moed geeft,
die ons gaande houdt
en wegen naar de toekomst wijst.
Ik geloof in de kerk,
de gemeenschap van broeders en zusters,
die gaven van hart en handen delen
met elkaar en met anderen
en maaltijd houdt met hun Heer.
Ik geloof in het leven dat niet voorbij gaat
en leidt naar het eeuwig Pasen.
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Lied
Een schoot van ontferming is onze God,
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.

Dienst van de gebeden
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap
Collecte 2: de Zonnebloem

Dankgebed
♫ Van u wil ik spreken, God, Uw Naam bezingen,
eeuwig duurt uw trouw.
V. Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen
Gij zijt ons doorgegeven als een levend verhaal
Gij, die onuitsprekelijk en machtig met de mensen wilt zijn.
Gij hebt in ons het leven uitgezaaid,
ons gevormd naar uw beeld,
met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,
opdat wij Uw mensen zouden zijn, en Gij onze God.
Wij danken u, God voor alles wat Gij hebt gedaan
aan uw volk, aan wie Gij Uw naam hebt gegeven,
uw verbond, waarachtig en trouw.
Telkens opnieuw hebt Gij geroepen uit duisternis en slavernij;
de zondige mens hebt Gij niet vergeten,
barmhartige Heer, genadige God.
♫ Van u wil ik spreken, God, Uw Naam bezingen,
eeuwig duurt uw trouw.
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V. Geprezen zij Uw naam, die Gij geopenbaard hebt
in Jezus Uw Zoon, God met ons, teken van Uw liefde.
Omwille van uw gerechtigheid is Hij de weg gegaan van alle
zaad. Opdat wij zouden delen in zijn vreugde,
heeft Hij gedeeld het lot der armen,
werd hij brood voor ons gebroken,
een beker die overvloeit.
Daarom noemen wij zijn naam, hoog boven alle namen,
Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer.
En wij bidden: Herschep ons door uw Geest tot mensen,
die op Hem gelijken en maak ons
tot boden van vrede en gerechtigheid in ons doen en laten.
Herschep onze wereld tot een plaats,
waar mensen en volken in vrede met elkaar wonen,
elkaar niet naar het leven staan,
maar in liefde en vertrouwen ruimte scheppen,
zodat allen tot hun recht komen en er niemand verloren loopt.
♫ Van u wil ik spreken, God, Uw Naam bezingen,
eeuwig duurt uw trouw.

Voorbede
P: Worden wij stil en maken wij ruimte voor onze gebeden
♫ Acclamatie
Reik ons het leven aan Heer God,
als wij met u verbonden zijn zal ons geen kwaad weerstaan.

Bidden we dan nu met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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,
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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.

Gedicht
Aandacht is eerbiedig. Ze dringt zich niet op.
Ze kan wachten. Ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelijk. Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in. Ze kan ontvangen.
Aandacht is tijd. Ze neemt de tijd.
Ze jaagt niet op. Ze overhaast zich niet.
Aandacht is attent Ze ziet het kleine.
Ze vergeet niet. Ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw. Ze blijft komen.
Ze houdt de lange duur vol.
Ze komt in moeilijke tijden.
Aandacht is aanwezigheid.
Ze kent de waarde van er zijn.
Ze weet stil te zijn. Ze is eenvoudig.
Aandacht heelt onze wonden.
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.
Aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht schept
en die aandacht ontvangt. (Marinus van de Berg)

Slotgebed

Mededelingen
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Besluit en Zegen

Slotlied
Als gij naar de woorden luistert, die hier tot u zijn gezegd
zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert die van mij geschreven staan
zullen zij van vrede spreken die er schuilgaat in mijn naam.
Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan
zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest.
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