W e l k e a ar d e v e r di e n e n w i j ?
8 november 2020
Tweeëndertigste Zondag door het jaar – Scheppingszondag

♫ Ballade van de nieuwe schepping
C

Ben je even vrij, heb je tijd voor mij.
Ik zou zo graag een nieuwe aarde maken.
Ik heb een plan zeg wat vind je ervan:
ergens in de ruimte heel dicht bij de zon.
in een vaste baan met een kleine maan,
met land en lucht en licht en donker,
een berg een dal, sterren overal:
ergens in de ruimte heel dicht bij de zon.
Weet je wat ik doe? Ik kleur de aarde groen,
met dingen die steeds groter groeien.
Een boom een bloem, is hoe ik ze noem:
ergens in de ruimte heel dicht bij de zon.
Dieren groot en klein moeten er ook zijn
en vogels die vrij kunnen vliegen;
een goed idee: vissen in de zee,
ergens in de ruimte heel dicht bij de zon.
Ik ben bijna klaar met die aarde maar
ik zoek nog iets dat na kan denken,
en speelt en stoeit, met wat groeit en bloeit:
ergens in de ruimte heel dicht bij de zon.
En gelukkig leeft, met wat ik hem geef
en zuinig is op wat zijn thuis is.
Ik dacht aan jou van wie ik zoveel hou:
zou jij voor mij een mens
zou jij voor mij een mens
zou jij voor mij een mens willen zijn?

Liederen en zingen
Het zingen van de liederen (door vier cantors) wordt afgewisseld met
het spreken van de tekst van een couplet door de kerkgangers. Hiertoe
zijn er aanduidingen geplaatst: C=Cantors en AS=Allen spreken.

CORONA maatregelen
Zie achterzijde omslag (binnenkant).

Welke aarde verdienen wij?
Opening
♫ Spelenderwijs
C

Hier gaan we zingend de wereld te buiten,
’t hoge woord mag hier eruit:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vrijheid die kan.

AS Hier worden mensen tot vrede genodigd,
Muren bidden we omver:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vrede die kan.
AS Hier is reeds waar wat we buiten nog hopen,
voorproef van wat komen zal:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vreugde die kan.
C

Hier vieren wij onze armoe te boven,
Vrijheid, vrede, vreugde kan!
Spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang meer dan er kan.

Welkom
Gebed
V
A
V
A
V
A

We komen samen in het beeld van de Schepper
die een gemeenschap van liefde is.
We komen samen in de naam van de Verlosser
die de hele schepping met zich verzoent.
We komen samen in de aanwezigheid van de Gever van leven
die nieuw leven inspireert en het vernieuwt.
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♫ De aarde
C

De aarde houdt de adem in.
Het leven is terug naar de bron
en de zon, de zon heeft even geen zin
om haar warmte aan de aarde te verliezen
zie de mensen tot dode steen bevriezen,
zie de mensen tot dode steen bevriezen.
De aarde houdt de adem in.
Een winterslaap houdt dieren in bedwang
want hoelang, hoelang heeft spelen nog zin,
in een tijd dat ieder uitzicht is verloren
nooit en nergens lijkt nieuw leven geboren,
nooit en nergens lijkt nieuw leven geboren.

Genesis
L

Na twintig eeuwen bekeek God zijn wereld.
Hij glimlachte en keek vol trots naar zijn kunnen.
De éérste dag bekeek Hij het licht en het duister
Overdag was het donker door de wreedheid van de mens.
’s Nachts scheen overal het licht.
De mens was rusteloos.
God keek ernstig naar de tweede dag.
Hij bekeek de hemel.
Zag dat hij zwart was van de regenwolken,
de tranen van de mens.
God zuchtte
en bekeek de derde dag.
Hij zag de zee en de planten er in.
Hij zag hoe de mens het water vervuilde.
De vissen het leven ontnam.
Hij zuchtte diep
en hoopte op een betere vierde dag.
Hij bekeek de zon, maan en sterren.
Hij ontdekte raketten,
die probeerden de maan in dienst van de oorlog te stellen.
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God kreunde
en hoopte op de vijfde dag.
Hij bekeek de natuur.
Vogels en planten.
Hij zag vliegtuigen.
Zij vernielden de rust en vervuilden de lucht.
Hij was angstig voor de zesde dag.
Hij zag de mens – zijn evenbeeld –
bezig om de wereld te verwoesten.
met wapens en social media
Hij zag Palestina, Jemen, land dat geen vrede kent.
Hij zag honger en discriminatie.
Hij zag dat het toch niet goed was.
En kon op de zevende dag niet rusten.

♫ Maak uw woord
C

Maak Uw Woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.

AS Zonder Uw Woord zou de aarde in duister en chaos zijn.
Niemand kan wonen in een woestijn.
C

Breng in ons dood bestaan een keer.

AS Zonder Uw Woord blijven oren gesloten en ogen blind.
Niemand die sporen van vrede vindt.
C

Maak Uw Woord tot een kracht in ons midden, Heer.

AS Zonder Uw Woord blijven mensen vreemden en harten dood.
Niemand blijft leven zonder dit brood.
C

Breng in ons dood bestaan een keer.
Maak Uw Woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.
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Dienst van het Woord
Lezing Wijsheid 6, 12-16
Schitterend en onvergankelijk is de wijsheid. Ze laat zich gemakkelijk
zien aan wie haar liefheeft, ze laat zich vinden door wie haar zoekt; wie
naar haar verlangt leert haar dadelijk kennen.
Wie voor zonsopgang opstaat om haar te zoeken, wordt niet moe: hij
vindt haar pal voor zijn deur. Een mens kan zijn verstand niet beter gebruiken dan door aan haar te denken. Wie om haar wakker ligt zal
spoedig vrij van zorgen zijn.
De wijsheid is op zoek naar mensen die haar waard zijn, ze treedt hun
welwillend tegemoet en vertoont zich aan hen in elke gedachte.

♫ Om het geheim
1e keer – AS:
2e keer – C:
Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x)
C

Ben Jij de onrust die ons wakker maakte,
ben Jij de hartstocht die ons leven doet?
Ben jij de stilte die ons hart zo raakte,
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed?

AS Tastend naar licht en hopend op de morgen
vragen wij Jou die onze namen riep,
naar het geheim naar wat ons is verborgen
zoeken wij Jou die licht in ‘t duister schiep. (2x)
C

Jij die ons kent tot in ons diepste wezen,
die ons al kende voor het eerste licht,
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen,
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht.

C

Tegen de angst en tegen het vergeten
tegen de nacht en tegen het gemis
is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten:
Jij zult er zijn, die licht in duister is.
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Evangelielezing Matteus 25, 1-13
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die
hun olielampen hadden gepakt en er op uit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze
meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze
meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat
de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en
dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de
bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze:
“Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze
meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie
samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit
waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met
hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer,
laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees
dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij
komt.

♫ Acclamatie – Het woord dat ik je geef
1e keer – C:
2e keer – AS:
3e keer – C:
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

Overweging
Geloofsbelijdenis
V

Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

A

Ik geloof in aarde en water,
in alles wat er groeit en leeft
- niet om te vervuilen en te sterven
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maar om te blinken in het licht
zoals het was in den beginne.
V

Ik geloof in de mensen,
geschapen naar Gods beeld
- niet voor onrecht en dood
- niet voor angst en geweld,
maar voor het geluk geboren
en om lief te hebben.

A

Ik geloof in die ene mens,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die Hem in leven hield tot vandaag.

V

Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis,
en weten dat de dood
het laatste woord niet is.

A

Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen
in het zoeken naar het licht,
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede.

Voorbede
1e keer – C:
2e keer – AS:
3e keer – C:
God die het leven schiep
laat het zo altijd zijn
en wees herscheppend bij ons
zolang er mensen zijn.
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L

God,
Wij vragen U om liefde voor uw schepping.
Opdat wij zien wat nodig is om de aarde te herscheppen,
wat nodig is om leven en schoonheid te beschermen.
Help ons bij onze inzet
om de aarde op de goede wijze te bewerken en te onderhouden.
Wij bidden voor mensen
die uit zijn op winst
die geen oog hebben voor de gevolgen.
Dat wij inzien dat wij rijker leven
wanneer we uw en onze aarde anders beheren.
Help ons bij onze inzet
om de aarde gezamenlijk te herscheppen.
Wij bidden voor mensen
die te maken hebben met ziekte en dood
door de wereldwijde pandemie.
Dat zij zich gesteund weten door hun naasten,
dicht bij en veraf.
Dat wij allen volhouden om op een positieve manier te leven,
in de verwachting van betere tijd.
Help ons bij onze inzet
om de samenleving te herstellen.
Wij vragen U om wijsheid
om deze periode te gebruiken
als een tijd van rust en herbezinning voor onze wereld .
Opdat wij inspiratie vinden om anders te handelen,
tevreden te zijn met genoeg.
Opdat wij ons bevrijden van de dwang
om te produceren en te consumeren.
Help ons bij onze inzet
om onze planeet te vernieuwen

1e keer – C:
2e keer – AS:
3e keer – C:
God die het leven schiep
laat het zo altijd zijn
en wees herscheppend bij ons
zolang er mensen zijn.
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V

Parochiële intenties

1e keer – C:
2e keer – AS:
3e keer – C:
God die het leven schiep
laat het zo altijd zijn
en wees herscheppend bij ons
zolang er mensen zijn.

Gebed
V

God,
Wij zijn geroepen om uw schitterend licht
te brengen in de wereld.

A

Help ons de aarde te beminnen
en te respecteren,
te herstellen wat we hebben beschadigd.
Geef ons de wijsheid en de passie
om onze geest, ons hart
en onze manier van leven te vernieuwen.

V

Voor het welzijn van ons
en van alle generaties die komen.

A

Amen.

Onze Vader
V
A

Onze Vader die in de hemel zijt,
U bent ook aanwezig in de lucht, de aarde, de bossen en oceanen,

V
A

Uw naam worde geheiligd,
door de zorg die we tonen voor uw schepping,

V
A

Uw rijk kome,
alles wat u maakt is goed,

V
A

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Uw wil om de aarde te bewerken en te verzorgen
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V
A

Geef ons heden ons dagelijks brood
opdat iedereen voldoende mag hebben om het leven in volheid te leven.

V
A

En vergeef ons onze schuld,
onze hebzucht, onze uitbuiting, ons gebrek aan zorg voor komende
geslachten

V
A

Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
door verzoening met gerechtigheid en vrede

V
A

En leid ons niet in bekoring
de verzoeking om te heersen en uit te buiten

V
A

Maar verlos ons van het kwade
het kwaad van het vernietigen van uw goede schepping

V
A

Want van U is het koninkrijk
van U, Heer, niet van ons,

V
A

En de kracht en de heerlijkheid
in het kruis en in de wederopstanding,

V
A

In eeuwigheid,
U was het begin en U bent het einde. Amen

Vredewens
♫ De aarde houdt de adem in (vervolg)
C

De aarde houdt de adem in.
De hemel heeft de toegangsdeuren dicht,
maar het licht, het licht dat langzaam wint
zal de wolken en de nevel doen verdwijnen
licht van leven zal over mensen schijnen,
licht van leven zal over mensen schijnen.
De aarde houdt de adem in.
Een dag is zoveel korter dan een nacht
maar ik wacht, ik wacht het nieuwe begin
dat op puin en afval rozenstruiken groeien,
op een bodem van asfalt bloemen bloeien;
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dat op puin en afval rozenstruiken groeien,.
op een bodem van asfalt bloemen bloeien.
De aarde ademt vreugde uit
wanneer zij licht en warmte ondervindt
als een kind, een kind dat de ogen nog sluit;
moet nog wennen aan de felheid van het leven,
zal de wereld het tijd en ruimte geven?
De aarde ademt leven uit,
wanneer zij haar geboorte ondergaat
want God gaat, God gaat met de mensen vooruit
spoort ons aan om op te staan uit dit verleden
naar een toekomst van wereld wijde vrede,
wereldwijde vrede, vrede.

Alleen liefde en wijsheid
L

Mogen wij de ernst van de situatie
begrijpen en beseffen
dat liefde en wijsheid onze enige redding zijn.
Liefde voor onze kleine
en zo bedreigde Aarde.
Alleen wijsheid kan ons hart
omvormen en ons maken
tot hoeders van leven
en van de Aarde.
Alleen liefde
kan onze ogen openen
voor de integriteit
en rechten van alles wat leeft.
Alleen wijsheid en liefde kunnen ons
de nederigheid leren
die we zo nodig hebben
om goed met onze Aarde
om te gaan.
Alleen liefde en wijsheid kunnen het
bedreigde leven behoeden
en voor uitsterven bewaren.
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Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
Moge God die de dans van de schepping begon,
die zich verwonderde over de lelies van het veld,
die chaos verandert in orde,
ons helpen om ons leven en de aarde om te vormen
zodat deze Gods heerlijkheid in de schepping opnieuw weerspiegelen.

♫ Lied bij de wegzending
1e keer – AS:
2e keer – C:
U stuurt ons erop uit,
’t heeft lang genoeg geduurd,
en voor ons uit de weg,
we spelen met uw vuur.
1e keer – AS:
2e keer – C:
Ga, ga de wereld kleuren
met handenvol, vol schitterend licht.
Kom, laat de geest gebeuren;
de aarde krijgt een nieuw gezicht.
C

Een streekje blauw,
’t is opgeruimd, de chaos is voorbij.
De koele zee, de hemel trouw,
de dag: een schone lei.

C

Een vleug geelgoud,
het pure licht, de zon verblinden mooi.
Het zaad, de bloemen, droge grond,
de geur van voedzaam hooi.
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C

Een streekje rood,
de avondzon, het vuur, het bloed, de wijn.
De warme liefde die het houdt
in voorspoed en in pijn.

1e keer – C:
2e keer – AS
3e keer – C:
Ga, ga de wereld kleuren
met handenvol, vol schitterend licht.
Kom, laat de geest gebeuren;
de aarde krijgt een nieuw gezicht. (3x)

Collecte
1. De eigen parochie
2. WNM / Project Marc van der Post
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt.
Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huisgenoot is.
Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in
een mandje worden gelegd.
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.
Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren zakdoekjes!
Volg de aanwijzingen op van de begeleiders.
Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
Ga NIET knielen; Blijf zitten.
Zing NIET mee met de liederen.
Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND
Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg
is; ongeveer een kwartier na afloop van de viering.
Napraten (evt. met koffie/thee) alleen buiten op 1,50 meter afstand.
Een uitvoerig protocol staat op de website: www.rkkerkbennekom.nl.
De locatieraad.

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 8 november 2020
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met de heer Gilles Ampt.

