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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  



INTROITUS 
Antifoon       Esth. 13, 9 – 11 

Involuntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est 
qui  possit resistere voluntati tuae: tu enim fecisti omnia, 
caelum et terra, et universa quae caeli ambitu continentur: 
Dominus universorum tu es. 
Psalmus       Ps. 118 

Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. 
Antifoon 
(In Uw wil, Heer, is alles gelegen en er is niet één die Uw wil kan weerstaan: 
Gij immers hebt alles gemaakt: hemel en aarde en al wat door de hemelboog 
wordt omsloten: Heer van het universum zijt Gij. 
Zalig wier weg vlekkeloos is: die wandelen in de wet van de Heer.) 
 

BEGROETING 
 
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……..                                                     
Amen. 
 

HEER ONTFERM U 
 Heer, ontferm U over ons.        Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons.   Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.         Heer, ontferm U over ons.  
 

EER AAN GOD 
Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die 
Hij liefheeft.  
Wij loven U 
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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 
 
EERSTE LEZING: Jesaja. 5: 1 - 7 

5Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn 
omheining neem Ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten; zijn 
muren verniel Ik, zodat hij vertrapt wordt.  6Een wildernis maak 
Ik ervan, hij wordt gesnoeid noch gewied, distels en doornen 
groeien er hoog, en de wolken verbied Ik hem met regen te 
besproeien.  7Ja, de wijngaard van Jahwe van de machten is 
Israëls huis, zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda. 
Hij hoopte op recht maar Hij zag onrecht, Hij zag geen 
betrachting van recht, maar verkrachting van recht.  
Woord van de Heer      Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: uit ps. 80  (refrein door allen gebeden) 
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Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, 
volkeren verdreven om hem te planten. 
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee 
tot de rivieren zijn loten.       
 Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël  
 
Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, 
zodat wie langs komt, kan plukken? 
De wilde zwijnen woelen hem om, 
het vee van het veld graast hem af.      
Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
 
God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en let op Uw wijngaard. 
Bescherm wat Uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt.   
Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
 
Nooit meer zullen wij U verlaten:  
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 
God van de heerscharen, richt Gij ons weer op: 
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.    
Refrein: De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
 
 

TWEEDE LEZING: Filemon 4: 6 – 9 
Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur 
van mijn heengaan is nabij.  7Ik heb de goede strijd gestreden, de 
wedloop voleind, het geloof bewaard.  8Nu wacht mij de krans 
der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter,  
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mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die 
met liefde uitzien naar zijn komst.  
9Doe uw best om spoedig bij mij te komen.   
Woord van de Heer    Wij danken God 
 

HALLELUJA  (allen gaan staan) 
Halleluja         
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften, 
doe ons hart branden, terwijl Gij tot ons spreekt. 
Halleluja 
 

EVANGELIELEZING: Mattheüs 21: 33 – 43 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens het 
getuigenis van Mattheüs    Lof zij U, Christus 
 
Luistert naar een andere gelijkenis: Er was eens een landeigenaar 
die een wijngaard aanlegde; hij zette er een heining omheen, 
hakte een wijnpers erin uit en bouwde een wachttoren. Daarop 
verpachtte hij hem aan wijnbouwers en vertrok naar den 
vreemde.  34Toen de tijd van de oogst gekomen was, zond hij zijn 
dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst in ontvangst te 
nemen.  35Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren vast. Zij 
mishandelden de een, doodden de ander en stenigden een 
derde.  36Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de 
eersten; maar zij behandelden hen op dezelfde 
manier.  37Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, in de 
veronderstelling, dat zij zijn zoon wel zouden ontzien.  38Maar 
toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: Dat 
is de erfgenaam; vooruit, laten we hem vermoorden en ons zijn 
erfenis toe-eigenen.  39Ze grepen hem vast, wierpen hem de 
wijngaard uit en doodden hem.  40Wanneer nu de eigenaar van 
de wijngaard komt, wat zal hij dan wel met die wijnbouwers 
doen?”  41Ze antwoordden Hem: “Hij zal die ellendelingen een 
ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard zal hij aan andere  
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wijnbouwers verpachten, die hem de opbrengst op de 
vastgestelde tijd zullen afdragen.”  42Toen sprak Jezus tot hen: 
“Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: De steen die de bouwlieden 
hebben afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. Op last van 
de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze 
ogen.  43Daarom zeg Ik u, het Rijk Gods zal u ontnomen worden 
en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan 
opbrengt.”   
Woord van de Heer     Wij danken God 
Acclamatie:  Halleluja 
       

HOMILIE 
 
CREDO 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,factorem caeli et 
terrae, visibilium omnium et invisibilium. –Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, - et ex Patre natum ante 
omnia saecula. –Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero,- genitum, non factum, consubstantialem Patri, per 
quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de caelis. – Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. – Crucifixus 
etiam pro nobis sub Pontio Pilatus; passus et sepultus est. – et 
resurrexit tertia die, secundum Scripturas, - et ascendit in 
caelum, sedet ad ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum 
gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. – Et in 
Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre 
Filioque procedit. – Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 
conglorificatur: qui locutus est per profetas. – Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam Ecclesiam. –  Confiteor unum 
baptisma in remissionem peccatorum  Et exspecto 
resurrectionem mortuorum, - et vitam venturi saeculi. – 
 Amen 
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VOORBEDE 
Acclamatie: (gebeden) Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor 
ons. 
 
Collecte     1 voor eigen parochie 
                     2 wereldmissiedag voor kinderen  
 

OFFERTORIUM      Iob 1 et 2, 7 

Vir erat in terra nomine Iob, simplex et rectus, et timens Deum: 
quem Satan petiit, ut tentaret: et data est ei potestas a Domino 
in facultate et in carne eius: perdiditque omnem substantiam 
ipsius, et filios: carnem quoque eius gravi ulcere vulneravit. 
(Er was een man in ’t land genaamd Job, eenvoudig en rechtschapen, en 

Godvrezend: hem vroeg Satan op de proef te stellen: en gegeven werd 
hem macht door de Heer over zijn bezit en lichaam: en hij verloor al zijn 
vermogen,  en zijn kinderen: ook zijn vlees verwondde hij met vreselijke 
zweren.) 
 

 
DIENST VAN DE EUCHARISTIE 
 
GEBED OVER DE GAVEN 

Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof 
en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn 
heilige kerk. 

 
De Heer zal bij u zijn.  De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de           Hij is onze dankbaarheid waardig 
Heer onze God. 
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PREFATIE 
 
SANCTUS 
Sanctus, - Sanctus, - Sanctus, - Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terrae gloria tua. – Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. – Hosanna in  excelsis      
Heilig, heilig, heilig, de Heer God Sabaoth  Vol zijn hemel en aarde van Uw 
glorie. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosanna in den hoge.  
 

EUCHARISTISCH GEBED 
       
Acclamatie eucharistisch gebed 

♫Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 

ONZE VADER  (gebeden) 

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome,  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 van het kwade. 
 
Priester:……. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 
eeuwigheid.   Amen. 
 

VREDESWENS 
 
AGNUS DEI 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. (2x) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Dona nobis pacem.. 
Lam Gods, die draagt de zondenlast der wereld . Ontferm u over ons. 
Lam Gods, die draagt de zondenlast der wereld   Geef ons de vrede. 
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COMMUNIO 
Antifoon       Ps. 118, 81 et seq. 

In salutari tuo anima mea, et in verbum tuum speravi: 
quando facies de persequentibus me iudicium? 
Iniqui persecuti sunt me, adiuva me, Domine, Deus meus. 
(In Uw heil (rust) mijn ziel, en op Uw woord vertrouw ik: wanneer 
zult Gij over mijn vervolgers het oordeel vellen? Mijn vijanden 
vervolgen mij, help mij, Heer, mijn God.) 

Psalmus 
Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini. 
(Zalig wie onberispelijk zijn op hun levensweg, die wandelen in de wet van de 

Heer.) 
Et veniat super me misericordia tua, Domine, salutare  
tuum secundum eloquium tuum. 
(En dat over mij kome Uw mededogen, Heer, Uw heil  volgens Uw woord.) 

Antifoon 
 

SLOTGEBED 
 
MEDEDELINGEN 
 
ZEGEN EN WEGZENDING 
 
SLOTLIED 
Salve Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, 
salve.   Ad te clamamus, exules, filii Hevae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.   
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis 
post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
Wees gegroet, Koningin, moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugd 
en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u 
smeken wij, zuchtend en wenend in dit tranendal. Daarom, onze voorpraak, sla 
op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de 
gezegende vrucht van uw schoot. O milde, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.   
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