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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: www.rkkerkbennekom.nl/. 
 

De locatieraad 
  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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Welkom 
 

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte 
broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische 
gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden 
jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan 
wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 
Taizé staat ook voor een speciale vorm van viering. Een liturgie met 
ruimte voor meditatie in stilte, gebeden en zang. In deze dienst hopen 
we u/jullie hiervan iets te laten beleven. 
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GONG 

STILTE 

WELKOM 

ALLELUIA 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Slava tiebie boze 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Vertaling: Halleluia. U zij de glorie o Heer 

DREMPELGEBED 
Goede God, In dit uur van bezinning, wees ons nabij. Richt ons hart op 
het goede, ook als wij zoeken met elkaar naar de waarheid over 
onszelf, de ware richting voor onze wereld. Amen. 

ONTSTEKEN VAN HET LICHT 

LIED: ALS ALLES DUISTER IS 
(1x lezen allen, daarna zingen cantors) 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

PSALM 96 
(lector en allen wisselen af) 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 
zingt voor de Heer alle landen. 
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, 
zijn wondere daden aan alle volken. 
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Want machtig en onvolprezen is Hij 
en meer te duchten dan alle goden. 
De goden der volken zijn maaksels van mensen, 
maar Hij is de Schepper van het heelal. 

Huldigt de Heer, alle stammen en volken, 
huldigt de Heer om zijn glorie en macht. 
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam. 
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof. 

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad. 
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde. 
Zegt tot elkander: “De Heer regeert! 
De volken bestuurt Hij met billijkheid.” 

LIED: MEINE HOFFNUNG 
(1x lezen allen, daarna zingen cantors) 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau' ich und fürcht' mich 
nicht. 

Vertaling: Mijn hoop en mijn vrede, mijn kracht, mijn licht, 
 Christus, mijn toeverlaat, op U vertrouw ik en ik ken geen angst. 

LEZING: TESSALONICENZEN 1: 1-5B 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Tessalonica. Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de 
christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer 
Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u 
allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. 
Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, 
uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige 
hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat 
God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u 
het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar met kracht 
en heilige Geest en volle overtuiging. 
Woord van de Heer. Wij danken God.  
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LIED: LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes, laudate dominum 

Vertaling: Looft, alle volken, looft de Heer 

STILTE 

LIED: KYRIE MET VOORBEDEN 
cantors: Kyrie eleison 

allen: 

God onze Vader, vervul ons leven met uw barmhartigheid, opdat 
wij leven in vergeving die vrijgevig geschonken wordt. 

Voor degenen die niet kunnen geloven en die hun leven ten 
dienste van anderen stellen, bidden wij u. 

Voor de Kerk, zuurdesem van gemeenschap: Heer, doe uw 
aanschijn over haar lichten. 

Christus, licht uit de hoogte, kom allen bezoeken die in duisternis 
dwalen, toon hun de weg van uw liefde. 

U bent de bron van vertrouwen en leven: wees de steun voor 
hen die moeilijkheden en ontmoediging kennen. 

Leid ons door uw Geest om de wil van uw liefde te vervullen, 
geef ons een nieuw hart. 
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ONZE VADER 
(allen) 

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 heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

LIED: MAGNIFICAT 
(Canon) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum 
Vertaling: Mijn ziel verheft de Heer 

LIED: UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

Vertaling: Waar liefde is, daar is God 

MEDEDELINGEN 

AANKONDIGING COLLECTE 
1. Eigen parochie 
2. Missiezondag 

  



8 
 

SLOTGEBED 
Levende God, u zegent ons; u bedelft ons verleden in het hart 
van Christus en u draagt zorg voor onze toekomst. 
Heer, Ga met ons mee naar waar wij thuis zijn. Laat ons leven in 
Uw aandacht en richt onze voeten op Uw weg van vrede. Amen 

LIED: NADA TE TURBE 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 

Vertaling: Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen: 
Wie God heeft ontbreekt niets. God alleen is genoeg. 

LIED: JEZUS, U BENT HET LICHT 
(1x lezen allen, daarna zingen cantors) 

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat mijn 
duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, open 
mij voor Uw liefde o Heer. 


