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Wie ben je werkelijk? 
27 september 2020 

Parochiedag 
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Beste (mede-)parochianen, 
 
op 27 september vieren wij weer Parochiedag. Vorige jaren was dat 
een groots gebeuren: een mooie liturgie, alle koren op het Liturgisch 
centrum, de kerk helemaal vol. En na de viering gezamenlijk koffie 
drinken, met zijn allen of in de tuin, of in één van de zalen. Een spel, 
een quiz, lekkers bij de koffie door velen gebakken, en uiteraard 
een lekker drankje als afsluiting. Een moment waar we naar 
uitkeken, een moment van samenzijn en harmonie. 
Maar dit jaar, Corona. En ineens zat alles op slot. We mochten niet 
meer naar de kerk, we mochten niet meer zingen, niet meer 
samenzijn. Gelukkig zijn alle Coronabeperkingen wat minder, maar 
nog steeds mogen we nog maar met 75-80 personen in de kerk en 
maar 7 koorleden (als cantors) op het Liturgisch centrum. Maar toch 
willen we – al is het maar in afgeslankte vorm – Parochiedag door 
laten gaan, ook dit jaar. 
En u? U wilt er wel bij zijn, maar de kerk is wellicht al vol. Of u doet 
nog voorzichtig aan en blijft liever thuis. Dat is begrijpelijk. Daarom 
hadden wij als locatieraad en pastoraatsgroep van de MVR 
Bennekom gedacht om het toch enigszins bij u over te laten komen, 
een soort van Parochiedag bij u thuis. Daarom bieden wij u deze 
liturgie aan, waar u kunt nalezen hoe de viering er uit ziet. Wellicht 
een moment van herkenning bij de liederen, bij de teksten. We 
geven toe, het is niet het echte werk, maar zo willen we toch als 
gemeenschap dichter bij u zijn. 
Komt u toch naar de viering, neem dan dit boekje mee. En het is wel 
mogelijk om – als de viering afgelopen is – als één gemeenschap 
samen koffie te drinken, dat zal zo rond half twaalf zijn (behalve als 
het regent). 
Wij wensen u een fijne dag toe, en als één gemeenschap willen we 
samen zijn, al is het maar in gedachten. 
 
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep, 
Peter Wijngaard, voorzitter  
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Bel en binnenkomen voorgangers 
 
 
Lied Dit is een huis 
 
(eerste couplet: 1.Cantors zingen, 2.Allen spreken,  
tweede couplet: 1.Allen spreken, 2.Cantors zingen) 

 
Dit huis is een huis waar de deur open staat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen, 
om uiting te geven aan waarvan zij dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand zich inperken laat. 
 
 
Welkom 
 
 
Gebed 
 
V: Samen gekomen in geloof, op dit uur van ons leven,  
maken wij het stil in en om ons heen ......................  
Bron van alle leven, God in ons midden,  
zie en zegen ons, bemoedig uw mensen.  
 
A: Kom ons tegemoet en vervul dit huis en ons hart  
met aandacht voor elkaar en een geest van verbondenheid.  
 
V: Dat wij uw Woord naar waarheid schatten  
en in de Geest van Jezus Messias op weg blijven, hier en overal.  
 
A: Dat wij de kracht vinden elkaar te zoeken en te vergeven,  
zoals Gij ons van harte vergeeft.  
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V: Gezegend zijt Gij omwille van allen die kunnen delen  
en deze aarde bewoonbaar houden. 
  
A: Wees met ons begaan,  
in stad en land, dichtbij en ver weg.  
 
V: Laat ons bidden dat wij vandaag kerk mogen zijn  
en de Geest van Jezus Messias mogen blijven uitdragen,  
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen.  
 
A: Amen 
 
 
Lied Zoekend naar licht 
 
Zoekend naar licht, hier in het duister. 
Zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak van 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. 
Maak ons uw brood, breek voor ons allen, 
U bent de vredevorst. 
 
Christus, ons licht, 
Schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
Voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen. 
Tot dat uw Rijk hier is. 
 
Christus wees ons licht! 
Schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus wees ons licht! 
Schijn ook vandaag, ook vandaag, ook vandaag. 
Hier in uw huis 
Christus ons licht. 
 
 
Lezing Mattheus 21: 28-32 (NBV) 
 
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei 
tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” 
De zoon antwoordde: “Ik wil niet”, maar later bedacht hij zich en 
ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die 
antwoordde: “Ja, vader”, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu 
de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: “De eerste”. Daarop zei 
Jezus: Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het 
binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de 
weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem 
niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u 
niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 
 
 
Lied Geef ons inzicht Heer 
 
(1x neuriën door cantors, 1x neuriën allen, 1x kinderen zingen, 1x 
kinderen en cantors zingen) 
 
Geef ons inzicht Heer, en open onze ogen. 
Dat wij in Uw licht, de ander blijven zien. 
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Verbeelding door de kinderen 
 
 
Lied Vrede en licht 
 
(cantors) 

Vrede en licht een oneindig gezicht: zo ben jij, 
ons hart wordt geraakt en nieuw leven ontwaakt: zo ben jij. 
 
(allen spreken) 

Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 
breek ons dan open opdat wij zien, een flits misschien 
van jou, op wie wij hopen.  
 
refrein  (cantors) 

 
(allen spreken) 

Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt,  
breng ons tot leven, opdat wij gaan, niet blijven staan,  
en wij jou zien, heel even. 
 
refrein (cantors) 

 
(allen spreken) 

Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn,  
spreek ons dan tegen, opdat wij zacht, dankzij jouw kracht,  
elkaar verstaan tot zegen 
 
refrein (cantors) 

 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in een kerk, 
die haar deuren wijd openzet, 
waar ieder welkom is 
en niemand buitengesloten wordt, 
die geen onderscheidt maakt 
tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht, 
waar ieder heilig en zondig is, 
 
die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 
broeders en zusters van elkaar zijn, 
 
die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen, 
die zich tot Jezus Christus bekennen, 
 
die het woord van God in dialoog belijdt 
en waar communio hand in hand gaat 
met werkelijke communicatie, 
 
die niet heerst maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen, 
 
die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert 
en hen optilt uit hun vernedering, 
 
die op uittocht is uit het land van slavernij 
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen. 
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Voorbede 
 
Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven, 
maar weinig waar maken. 
Dat ze leren oprecht zijn. 
Laten we bidden… 
 
Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen, 
maar beter zijn dan ze lijken. 
Dat we hen leren waarderen. 
Laten we bidden… 
 
Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen 
en in onze ogen geen goed kunnen doen. 
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen. 
Laten we bidden… 
 
Bidden we ook voor onszelf. 
Dat we meer leren kijken met Gods ogen, 
mild en vol mededogen. 
Laten we bidden… 
 
Intenties 
 
Voor al deze intenties en voor alles wat ons persoonlijk ter harte 
gaat, bidden wij: 
 
 
Acclamatie  
 
(1x zingen cantors, 1x spreken allen, 1x zingen cantors) 
 
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
 
Collecte 
 
1e voor eigen geloofsgemeenschap en parochie 
2e voor Hospice Bennekom 
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Lied Als jij ook gelooft 
 
Als jij ook gelooft,  
dat mensen niet voor niets zijn geboren, 
dat wij niet zomaar zonder doel bestaan: 
kom aan tafel om het brood  
te breken en te delen  
zoals mensen al zolang hebben gedaan, 
 
Als jij ook gelooft 
dat God jou nodig heeft 
om de aarde 
te maken tot een thuis voor iedereen: 
kom aan tafel om het brood 
te breken en te delen 
en je merkt het ook, wij worden allen één. 
 
Als jij ook gelooft 
Dat jij niet leven kunt 
zonder mensen 
die lachen en die huilen met elkaar: 
kom aan tafel om het brood 
té breken en te delen 
en je ziet, de mooiste dromen worden waar. 
 
 
Dankgebed 
 
Wij danken U, God,  
voor uw eniggeboren Zoon,  
die tijdens zijn leven deelde met velen  
opdat niemand iets tekort kwam.  
 
Wij danken U, God,  
dat U onze gaven wilt aanvaarden  
waarmee wij iets willen geven  
van onszelf aan anderen.  
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Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen  
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,  
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 
 
Onze Vader 
 
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 
 
(1x neuriën door cantors, 1x neuriën allen, 1x kinderen zingen, 1x 
kinderen en cantors zingen) 
 

Vrede voor jou  
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Lied 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. 

 
 
Slotgebed  
 
V. Wij weten, God, dat U ook ons uitnodigt om mee te bouwen aan 
een betere wereld en aan uw hemel op aarde.  
Maar wij voelen ook dat U ons daarin vrij laat.  
 
V. En ook al beseffen wij maar al te goed dat ons ‘ja’ aan U vaak 
veel te snel een ‘ja, maar’ wordt, toch willen wij U vragen dat U ons 
blijft uitdagen het beste van onszelf te geven in dienst van onze 
medemensen. 
 
A. Het is immers nooit te laat om om te keren naar U en met heel 
ons hart van U te houden!  
 
A. Amen 
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Mededelingen 
 
 
Zending en zegen 
 
 
Lied Nu wij uiteen gaan 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
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Bezinning om mee naar huis te nemen 
 
Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt 
als we ons niet langer blind staren 
op wat fout lijkt in anderen, 
maar als we het goede in hen leren zien 
dat we door ons vertrouwen 
tot leven wekken. 
Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt 
als we ons niet langer blind staren 
op fouten die anderen maken 
en waaraan we ons ergeren, 
maar als we ook onder ogen durven zien 
hoe wij geregeld falen. 
Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt 
als we ons niet langer blind staren 
op wat wij voor anderen kunnen doen, 
maar als we ook leren zien 
wat anderen ons zo graag zouden geven 
Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt 
als we ons niet langer blind staren 
op wat we kleinmoedig 
voor onszelf betrachten, 
maar als we ook willen zien 
wat anderen van ons verwachten. 
Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt 
als we ons niet langer blind staren 
op wat wij zelfgenoegzaam 
‘onze prestaties’ noemen, 
maar als we ook het goede van anderen zien 
en ons erover verheugen. 
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Deze viering is voorbereid door Marianne Thie, Gilles Ampt 
(voorgangers) Matty Huls, Rineke Hoens, Conny van den Broek 
(dirigenten) en Willem van Wingerden. 


