
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mensen gevraagd 
20 september 2020 

Vijfentwintigste Zondag door het jaar 



 
 

 

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 huis-

genoot 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 zakdoek-
jes! 

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 verla-

ten 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; ongeveer 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. 

 
 

Liederen en zingen 
Koor en kerkgangers gaan in deze viering niet zingen. Daarom zijn er 
zeven cantors. De aanwezige leden van Arsis neuriën als begeleiding. 
Op een aantal momenten nodigen wij u uit mee te doen door de tekst 
van een couplet te spreken. Hiertoe zijn er aanduidingen geplaatst bij de 
teksten van de liederen. Wij hopen dat u er gebruik van gaat maken. 
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Mensen gevraagd  

 

O p e n i n g 

 

♫  ‘n Huis van glas en steen 
Cantors: 

Wij allen hier verzameld, op deze plaats bijeen 
zijn vol hoop en toekomstdromen dit uur samen hier gekomen 
in dit huis van glas en steen (2x). 
 

Allen spreken: 
Een ieder is hier welkom, geen mens staat hier alleen, 
want de vreugde en de tranen delen we een uur lang samen, 
in dit huis van glas en steen (2x). 
 

Cantors: 
Wij mensen, grote kleine, op dit uur hier bijeen, 
willen zingen vieren bidden, vragen: Gods wees in ons midden, 
in dit huis van glas en steen (2x). 
 

 

Welkom 
 
 

Gebed 
 
 

♫  Sporen van vrede 
Cantors: 
Refrein: 

Wereld, dit landschap uitgestrekt 
van het eerste licht tot aan de dood voorbij, 
wandelaars dat zijn wij. 

 
Landschap ingekleurd met sprekende beelden 
aanschouw wat is gebeurd verzwegen en verhaald 
dat de nacht van verraad zich nooit herhaalt. 
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Refrein… 
 
Allen spreken: 

Landschap ingericht met grenzen en volken 
een kostbaar evenwicht verstoord en weer hersteld. 
Heeft geduld langer adem dan geweld? 

 
Cantors: 
Refrein… 
 

Landschap dat ontwaakt in sporen van vrede 
een handschrift onvolmaakt geschreven en verstaan. 
Kan een indruk van God verloren gaan? 

 
Refrein… 
 
 

Mensen gevraagd... 
L  Mensen gevraagd om de vrede te leren, 

waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan. 
Mensen gevraagd die de wegen markeren, 
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 
 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken, 
voor een andere tijd en een nieuwe moraal. 
Mensen om ijzer met handen te breken 
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 
 
Mensen gevraagd die in naam van de vrede, 
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft. 
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden, 
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft. 
 
Mensen gevraagd 
Er worden mensen gevraagd 
Dringend mensen gevraagd 
Mensen temidden van mensen gevraagd. 
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♫  Gij die één en eeuwig zijt 
K  Gij die een en eeuwig zijt 

verweg onbeeldbaar God 
maar in uw woord dichtbij 
doe ons verstaan. 
 
Keer ons om naar U toe 
keer ons toe naar elkaar. 

 
 

 
D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Oneerlijk, en toch goed? 
De een werkt veel harder dan de ander, maar dat wordt niet gezien en 
beloond. Wat kan je daar chagrijnig van worden!  
De fooienpot in het restaurant wordt gelijk verdeeld onder alle weekend-
hulpen, terwijl de een de benen uit haar lijf loopt en anderen almaar aan 
de kant staan. Ziet de manager dat dan niet? 
Een vrouw heeft zich laten bijscholen en talloze sollicitatiebrieven ge-
schreven, maar wordt afgewezen voor een functie. De baan gaat naar 
iemand met een 'arbeidshandicap' die door een instantie geholpen 
wordt. Ziet de werkgever dan niet dat dat oneerlijk is? 
 
Iedereen kent wel zo'n situatie. Vaak is het goed om te laten weten dat 
je het er niet mee eens bent, maar je kan ook anders reageren.  
Jezus vertelde ook zo'n soort verhaal; mensen die de 
hele dag gewerkt hadden, kregen evenveel loon 
als arbeiders die maar één uur druiven geplukt 
hadden. Jezus verwees naar God, toen hij de baas liet zeggen:  
'Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?' 
 
Soms verdwijnt chagrijn als je je kan inleven in die andere groep.  
Het delen van de fooienpot is misschien een stimulans om in het vol-
gende weekend sneller op een klant af te stappen! En voor iemand die 
met een beperking moet leven is een baan heel belangrijk!  
Blijkbaar is het soms goed om mensen niet precies hetzelfde te behan-
delen. Maar het is best moeilijk om in te zien wanneer iets 'oneerlijk' is 
en toch 'goed'. 
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♫  Spoor van uw gerechtigheid 
Allen spreken: 

Leven gaat van dag tot dag 
Wat is nog een mensenleven waard? 
Wie kijkt naar een ander om,  
die verdreven wordt van huis en haard? 
 

Cantors: 
Refrein: 

Kom en breng ons op het spoor van uw gerechtigheid. 
Ga ons in uw liefde voor tot in de eeuwigheid. 
 

Allen spreken: 
Jij hebt ons het brood geleerd te delen 
met wie niet te eten heeft. 
Help ons als wij onderweg 
mensen zien om wie geen ander geeft. 
 

Cantors: 
Refrein… 
 

 
Evangelielezing Matteus 20,1-16a 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij 
het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoe-
ken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeen-
gekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij 
er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag 
staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, 
de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het mid-
daguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde 
als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg 
ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waar-
om staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in 
dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar 
de wijngaard.” 
Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn 
rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin 
daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het 
elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En 
toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze 
dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene dena-
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rie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag 
doen: “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u 
ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag heb-
ben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik 
behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het 
loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan 
die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met 
mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ 
 

 

♫  Acclamatie – Niet verdeeld maar samen 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Niet verdeeld maar samen,  
niet met wapens maar met woorden,  
niet met haat maar met liefde (2x) 

 
 

Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof in God 

die de Vader is 
van alle mensen 
die de aarde 
aan de mensen gegeven heeft. 
 
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. 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden 
de levende Heer. 
 
Ik geloof in Gods Geest, 
die werkzaam is 



 

6 
 

in alle mensen van goede wil. 
Ik geloof in de kerk, 
die gesteld is 
tot een teken 
voor alle volken, 
uitgerust 
met de kracht van de Geest en gezonden 
om de mensen te dienen. 
 
Ik geloof dat God ten laatste de macht van de zonde 
zal breken 
in ons en in alle mensen. 
 
Ik geloof 
dat de mens zal leven 
van Gods leven voor altijd. 

 
 

Voorbede 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Gelukkig wie niet op wil geven, 
woorden vindt van eeuwen her. 
Woorden die ons doen herleven, 
Jij, God, Jij bent niet zo ver. 

 
L  Wij danken U, God, 

voor mensen 
die kunnen luisteren 
naar het leed van anderen 
die wonden genezen 
door de pijn te helpen dragen 
mensen die kunnen troosten. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen 
die rust en stilte brengen 
die oog hebben voor kleine dingen 
die zich verheugen 
in de grootheid van anderen. 
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Wij danken U, God, 
voor mensen 
die mild zijn in hun oordeel 
die eerbied hebben 
voor het geheim van alle leven 
die hun hart openen 
voor vergeving en verzoening. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen 
die zuiver zijn in hun bedoelingen 
die oprecht zijn in hun woord 
die trouw blijven 
aan hun vrienden. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen 
die geloven in wegen tot vrede 
die hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
die vechten 
voor een geloofwaardige politiek. 

 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Gelukkig wie niet op wil geven, 
woorden vindt van eeuwen her. 
Woorden die ons doen herleven, 
Jij, God, Jij bent niet zo ver. 

 
V  Parochiële intenties 
 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Gelukkig wie niet op wil geven, 
woorden vindt van eeuwen her. 
Woorden die ons doen herleven, 
Jij, God, Jij bent niet zo ver. 
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Gebed 
A  God, 

Wij willen graag op deze manier mens zijn. 
Help ons hier dagelijks aan te werken. 
Opdat wij dan gelukkige mensen zijn, 
die door hun blijdschap 
en zin voor humor 
een glimlach  
aan hun medemens 
kunnen ontlokken, 
die nieuwe hoop geven 
door hun vrije levenshouding. 
Amen. 

 
 

Onze Vader 
A  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 
 
   

♫  Recht en vrede 
Cantors: 
  Zijn recht en vrede loze woorden goed noch slecht, 

Misbruikt, gebogen door wie ons lot bepalen? 
Is God in deze wereld te vertalen? 
Ik zoek een woord, 
Betrouwbaar en oprecht. 
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Refrein: 
Een weldaad is de mens, 
die goed doet in uw ogen, 
die recht wat is gebogen,  
van harte vrede brengt. (2x) 
 
Het huis verlaten en op weg een eigen spoor. 
Opnieuw op adem, een tijd om te verstillen. 
Plots klinkt een stem, twee ogen breken binnen. 
Ik zie een mens, die smeekt om recht. Ik hoor. 
 

Refrein… 
 
Gezegend is de stem die roept en ruimte geeft. 
Gezegend ogen, die mededogen wekken. 
Gezegend handen, die geen kwaad bedekken, 
Maar weerloos vragen wie te delen heeft. 
 
God maak ons tot een mens, 
die goed doet in Uw ogen, 
die recht wat is gebogen,  
van harte vrede brengt. (2x) 
 

 

Wie kan ik voor je zijn? 
L  Wie kan ik voor je zijn 

wat kan ik voor je doen? 
 
Wees een weg 
voor hen die dwalen 
wees een brug  
die samenbrengt 
wees een huis 
voor hen die vluchten 
wees een haard 
die warmte schenkt. 
 
Wees een mens 
die blijft geloven 
wees een mens 
die opnieuw begint 
wees een mens 
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die nog kan hopen 
wees een mens 
die zonder meer bemint. 

 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
 
 

♫  Kom ga mee 
Cantors: 

Kom ga mee, geef ieder een hand, 
samen bouwen aan een nieuw land, 
het rijk van God leeft diep in mijn hart, 
vandaag begint een nieuwe start. 
 

Allen spreken: 
Lach en zing, en wees weer eens mens. 
Geef, vergeef, vervul eens een wens. 
Ben jezelf en help elkaar: 
een stukje rijk van God is daar. 
 

Cantors: 
Bouw een land voor geel, blank en zwart, 
geef elk mens een plaats in je hart, 
ook jij in ’t land voor ons allemaal, 
werken aan dit ideaal. 
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Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Pax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenleven 
In een samenleving waarin we te maken hebben met een grote 
diversiteit aan culturen en religies, is vreedzaam samenleven niet altijd 
gemakkelijk. Verschillen in morele opvattingen, maar ook in de 
dagelijkse omgang en manieren van leven, zorgen nogal eens voor 
wrijving en onbegrip. Verschillen kunnen echter ook verrijken, je iets 
nieuws leren of beter doen beseffen wat voor jou van waarde is. 

 
Uit: blad PAX/blz. 3 
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www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 20 september 2020 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met Piet Muilwijk. 


