
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11 oktober 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 
 

Hier wordt een huis voor God gebouwd  
waar mensen samenkomen 
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen. 
 

Hier wordt een boek opengelegd  
en klinken goede woorden 
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen. 
 

Hier wordt een tafel aangericht  
om Jezus te gedenken, 
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken. 
 

Hier delen wij het levensbrood  
en worden nieuwe mensen: 
de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen. 
 
Gebed om vergeving 
 

V. God, er zijn van die dagen, dat ik de mensen voorbij loop, 
dat ik de mensen niet zie staan. Dat ik meer zicht heb op 
mezelf, dan op de mens naast me. 
 

♫  Kyrie Eleison 
 

V. God, er zijn van die dagen, dat niemand het mij naar de    
zin kan maken, dat ik de verkeerde woorden gebruik,  
woorden die anderen pijn doen, woorden die mede-mensen 
kleineren. 
 

♫  Christe Eleison 
 

V. God, er zijn van die dagen dat anderen me nodig hebben, 
maar dat ik doof ben voor hen die vragen, 
blind voor hen die afhankelijk zijn, onverschillig voor hen  
die niet alleen kunnen gaan en staan. 
 

♫  Kyrie Eleison 
 

V. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze tekorten vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven. 
A.  Amen 
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Lofzang 
 

Gezegend zijt Gij, gezien heel uw schepping,  
het licht van de dag en de donkere nacht. 
 

Gezegend zijt Gij, om lucht en om water, 
rivieren en zeeën, één levende stroom 
 

Gezegend zijt Gij, om groeizame aarde, 
om zaden en bloemen en al het gewas. 
 

Gezegend zijt Gij, om wind en om regen, 
de wouden en bossen, zij zingen uw lof. 
 

Gezegend zijt Gij, om ruimte te over, 
de maan en de sterren, ongrijpbaar nabij. 
 

Gezegend zijt Gij, Gij schepper van dieren, 
de panter, het geitje, de leeuw en het lam. 
 

Gezegend zijt Gij, om mensen, uw kind’ren, 
 

Gezegend zijt Gij, om tijd ons gegeven, 
om dagen van werken, om uw dag van rust. 
 

Gezegend zijt Gij, om brood voor het leven, 
om mensen die delen hun have en goed. 
 

Gezegend zijt Gij om heldere klanken, 
om talen en woorden, die reiken naar U. 
 

Gezegend zijt Gij, om hemel en aarde,  
beadem de woorden, ontvang onze stem. 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Handelingen 2, 44-47 
 
Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden 
alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 
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Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden 
in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun 
aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
 
 
 
Psalm 23 
 

Refrein:  
Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij iets ontbreken. 
 

Hij brengt mij naar grazige weiden,  
daar mag ik rusten aan de waterkant, 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven  
om verder te reizen aan Zijn hand. 
 

Al moet ik door duistere dalen,  
ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
Onder Zijn hoede voel ik mij veilig: 
Hij is steeds bij mij, ik ben in Zijn hand.   Refrein:  
 

Hij nodigt mij uit aan Zijn tafel,  
en allen die tegen mij zijn gekant,  
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven,  
dat Hij mijn beker vult tot de rand. 
 

Overal komen geluk en genade  
mij tegemoet van alle kant. 
En altijd keer ik terug naar mijn herder  
tot in lengte van dagen blijf ik in Zijn hand.  Refrein:  
 
 
Evangelie: Lucas 24, 13 - 33 
 

Nadat Jezus was gestorven gingen twee van de leerlingen op 
weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van 
Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat 
er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, 
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun 
blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.  
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Jezus vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop 
bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas 
heette, antwoordde: “Bent u dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?” 
Jezus vroeg hun: “Wat dan?” Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd 
is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en 
daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze 
hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij 
degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de 
derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele 
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam 
daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren 
verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons 
zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de 
vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.” 
Toen zei hij tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent 
u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten 
gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan?” Daarna verklaarde hij hun wat 
er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon 
bij Mozes en de Profeten. 
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed 
alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem 
op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij ons, want het is 
bijna avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in 
en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het 
brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu 
werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: 
“Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?” Ze stonden op en gingen meteen 
terug naar Jeruzalem. 
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Lied na het evangelie  
 

Deze woorden aan jou opgedragen 
hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenst van je ziel, 
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 
 

Bind ze als een teken aan je hand, 
draag ze om je voorhoofd als een snoer 
ter gedachtenis, vlak op je ogen. 
Grif ze in de stijlen van je deur, 
schrijf ze in de palmen van je hand. 
Dat vermeerderen je levensdagen 
en de jaren van je zoons en dochters. 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, 
bomen aan de bron. Hoor Israël. 
 
 
 
Overweging 
 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in een persoonlijke God,  
een ruimhartige God met een menselijk gezicht,  
een Vader die mijn woordeloos bidden begrijpt  
en bij wie plaats is voor iedereen. 
 

Ik geloof in een barmhartige God  
die niet beschuldigend wijst  
maar met open armen  
mensen in Zijn warmte en liefde opneemt.  
Niet alleen zij die het christendom belijden,  
maar ook mensen die leven in navolging van Hem  
zonder Hem ooit gekend te hebben. 
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Ik geloof in Jezus, de Mensenzoon,  
Hij die aan de Messias-voorspellingen gestalte gaf,  
Zoon van Jozef en Maria, die zuiver en rein van geest was.  
Hij die de Zoon van God is.             
 

Ik geloof in de Heilige Geest  
die Zijn adem over en in mij blaast,  
een warme stroom die mij vervult van liefde  
om door te geven, niet alleen aan allen die mij dierbaar zijn, 
maar ook aan hen, die mij vreemd zijn. 
 

Ik geloof in de kerk als heilige plaats van samenkomst  
om God te ontmoeten, het leven met elkaar te vieren  
en onze overledenen te gedenken in verbondenheid.  
Immers Hijzelf heeft gezegd:  
“Ik ben het begin en het einde”. 
Door rituelen wordt het onzichtbare,  
het mysterie, zichtbaar gemaakt. 
 

Ik geloof dat allen die ons voorgegaan zijn  
samen met de engelen en alle heiligen  
welwillend op ons neerzien  
en ons behoeden en beschermen. Amen. 
 
 
 
Voorbede 
 

♫  Om dit ene bid Ik: dat jouw licht mijn uitzicht is, 
Jouw bevrijding mij verwijdt. 
Dit ene zoek ik: jouw mildheid in dit leven zien 
Jouw goedheid door de dag heen schouwen 
In dit ene hecht ik mij: in jouw gelaat, 
Jij die mij zoekt, in jouw naam, jij die mij roept. 
 
Tussen de voorbeden wordt gesproken: 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
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Collecte 1: Voor onze Geloofsgemeenschap 
Collecte 2: Oase Oosterbeek 
  
Er worden geen collectemandjes doorgegeven tijdens de 
viering. Collectegelden & -bonnen kunt u na afloop van de 
viering in de mandjes bij de uitgang doneren. 
 
 
Collectelied 
 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
Maar wie niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten,  
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
 
 
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. 
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♫  Vredewens 
 

De vrede van de hemel en de aarde zij geheel met jou 
De vrede van rivieren en de zeeën zij geheel met jou 
Diepe vrede kome over jou. Gods vrede kome over jou. 
 

 

 
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 oprechte 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 al daar zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht – 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waaraan in eeuwigheid geen eind aan zal komen. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
 
Dankgebed 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Verborgen God laat je toch vinden 
Treed toch tevoorschijn : laat je zien! 
Wij zoeken jou met hart en zinnen 
Wij zoeken jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen 
Weg van onszelf, nabije naar Jou toe. 
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V. Voor het goede van de aarde danken wij u,  
uw mildheid tastbaar om ons heen. 
Voor al wat ons gegeven is om van te genieten,  
om van te leven. 
Voor de woorden die wij horen, danken wij U;  
uw taal van liefde om ons heen. 
Voor alle waarheid ons gezegd,  
voor het vertrouwen, het hart onder de riem. 

 
A. Voor het hoogste woord danken wij U van heilige schriften 
en profeten, sprekend tot op vandaag,  
opdat wij doen en horen uw liefste wil:  
recht en vrede metterdaad. 
Gij hebt ons uw trouw toegezegd,  
Gij hebt ons uw Zoon gegeven, weg ten leven ons gewezen,  
uw eigen woord hier in ons midden. 
 

♫  Acclamatie 
 

V. Voor Jezus van Nazareth danken wij U,  
mens naar uw hart, de Levende, 
uw liefde sterker dan de dood. 
Hij heeft ons aan elkaar gegeven,  
om samen te komen in uw naam  
en elkaar te ervaren als kinderen van u. 
God, doe ons gaan op Zijn weg. 
 
A. Voor de mensen om ons heen danken wij U,  
broers en zussen die ons gaande houden.  
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap, wijsheid en geduld. 
 
♫  Acclamatie 
 
 
Mededelingen 
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Zegenlied  
 

De Levende zegene en behoede u.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.  
 
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht. en wees ons genadig.  
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede.   
 

 
Slotlied 
 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd  
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren. 
 

Om water voor de zee te zijn,  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein,  
gezocht, gekend, verloren. 
Om avond- en morgenland, om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn,  
om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verte de niemand weet,  
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 
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