Durf jij?

Gezinsviering in de Maria Virgo Reginakerk
te Bennekom op 15 november 2020
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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.
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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.
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OPENING
Openingslied: Dit is de wereld

Refrein:
Dit is de wereld, welkom iedereen.
De deur staat open voor wie erbij wil zijn. (2x)
2.

Ben je met jezelf tevreden , ben je dat niet: jij mag er zijn
Of je in de put zit of van ’t leven geniet: jij mag er zijn

Refrein……
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Welkom
Openingsgebed
Lied: Ballade van het volk

2. Er was een volk dat wegtrok uit het bar en boos verleden, het zocht het land van
morgen en een woord van recht en vrede:
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn, en brood zou er
voldoende zijn, dat lied ging in hen klinken.
3. Dat volk, verzwakt en opgejaagd, hield vast aan wat gezegd was: dat vaders
droom de toekomst had, dat liefdes wil een wet was:
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn en brood zou er
voldoende zijn, dat lied moest blijven klinken.
4. Er was een zoon die luisterde, die omkeek naar wie achter stond, die bad en
vocht en openging en broers en zussen naast zich vond:
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn, en brood zou er
voldoende zijn, dat lied kwam weer tot klinken.
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5. Die vader heb je nooit gezien maar wel zijn volk, zijn kinderen, zolang wij
weten van elkaar zal vaders hoop niet minderen:
De aarde zal een hemel zijn, de mensen zullen mensen zijn en brood zal er
voldoende zijn, dat lied blijft in ons klinken.

DIENST VAN HET WOORD
Bijbelverhaal: 1 Koningen 21
Koning Achab had twee paleizen: een in zijn hoofdstad Samaria en een in een
stad meer naar het noorden, Jizreël.
Naast het paleis in Jizreël was een oude wijngaard. Die wijngaard was van
Naboth en hij was al heel lang in de familie.
Toch wilde koning Achab die wijngaard hebben. Hij had er nu eenmaal zijn
zinnen op gezet, dus ging hij op een dag naar Naboth toe: 'Geef mij je wijngaard',
zei hij. 'Die ligt net naast mijn paleis. Ik wil er een mooie moestuin van maken. Jij
krijgt er een betere wijngaard voor terug of ik geef je er geld voor als je dat liever
hebt. Dat lijkt me een goede zaak voor jou'.
'Dat kan ik niet doen', reageerde Naboth. 'Ik kan u echt niet het land van mijn
familie verkopen! Mijn voorouders hebben het al heel lang geleden gekregen van
God. Dus eigenlijk is het land van God, niet van u. Als u denkt dat het van u is,
zit u fout'.
Achab ging naar huis. 'Wat was hij boos! Hij was er bijna ziek van! Hij ging op
zijn bed liggen met zijn gezicht naar de muur en hij wilde niet eten. 'Wat is er?'
vroeg koningin Izebel, zijn vrouw.
'Ik wilde die wijngaard in Jizreël in handen krijgen, die van Naboth. Die ligt
precies naast het paleis. Ik wil er groente gaan verbouwen. Maar hij wil hem niet
verkopen. Ik deed hem een heel goed bod, maar hij weigerde gewoon te
verkopen'.
'Wat krijgen we nou!, riep koningin Izebel uit. 'Jij bent hier de koning hoor! Je
kunt krijgen wat je maar wilt. Hoe durft die man je iets te weigeren! Wat denkt hij
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wel! Hou nu maar op zo te mokken; ik zorg er wel voor dat jij die wijngaard
krijgt'.
Koningin Izebel liet een paar brieven schrijven. Die klonken net alsof ze van de
koning zelf kwamen en ze waren verzegeld met zijn Koninklijke zegel. Ze gaf ze
aan een boodschapper die ze naar Jizreël moest brengen om ze aan de hoge heren
van de stad te geven.
Ze kende die hoge heren wel. Zij zouden echt niet tegen de wil van de koning in
durven gaan, zoals Naboth dat wel durfde. Zij zouden alles doen wat de koning
(zogenaamd) beval.
Dit stond er in de brieven: Spreek met de mensen een vastendag af. Zeg maar dat
er een ramp staat te gebeuren omdat iemand iets ergs heeft gedaan en dat daarom
iedereen moet vasten. Roep dan alle mannen van de stad bij elkaar. Geef Naboth
een ereplaats zodat iedereen hem goed kan zien en zorg dat je twee mannen
omkoopt die bereid zijn vreselijk te liegen. Zeg tegen deze mannen dat ze Naboth
vals moeten beschuldigen. Ze moeten hem recht in het gezicht zeggen, heel hard
zodat iedereen het kan horen: 'U hebt God vervloekt en u hebt de koning
vervloekt'. Dan zal er recht gesproken moeten worden en het volk zal de doodstraf
eisen. Breng Naboth dan buiten de stad en stenig hem.
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Izebel wist dat haar gemene plannetje zou werken en dat deed het ook. Het ging
precies zoals ze had geschreven: het vasten, de bijeenkomst, de ereplaats voor
Naboth, de valse beschuldigingen, het rechtspreken, het de stad uit sleuren en het
stenigen.
De hoge heren stuurden een brief terug en daar stond precies in wat koningin
Izebel wilde horen. Er stond: 'Majesteit, u zult ongetwijfeld blij zijn te horen dat
Naboth is gestenigd. Hij is dood'.
De koningin las de brief als eerste en ging het gelijk aan de koning vertellen: 'Ik
zei toch tegen jou dat ik ervoor zou zorgen dat het in orde kwam? Nou, dat heb ik
gedaan hoor. Naboths wijngaard is nu van jou. Die man is dood. Eigen schuld,
omdat hij de wens van de koning niet inwilligde. Dus hou nu maar op met
mokken, ga naar je paleis in Jizreël, neem het stuk land in bezit, gooi de
wijnstokken eruit en plant er je dierbare groenten'.
De koningin vertelde niet hoe ze het voor elkaar gekregen had en de koning vroeg
er niet naar. Maar God wist precies wat voor slechts ze had gedaan. Dus stuurde
Hij zijn vriend, de profeet Elia, naar het paleis.
Koning Achab was net zijn tuin aan het opmeten, toen Elia eraan kwam. De
koning bleef staan. Hij mocht die profeet Elia niet. Die had hem al vaak genoeg
last bezorgd met zijn eeuwige gepreek. 'O, dus mijn oude vijand heeft mij weer
weten te vinden hè', zei koning Achab spottend. 'Ja, ik heb u weer weten te
vinden', reageerde de profeet, 'en God ook! Want je mag niemand vermoorden.
Dat is een van Gods tien geboden. Je mag niet willen hebben wat je buurman
heeft. Laat iedereen in vrede en in waardigheid leven. En hier komt er nog een: je
mag niet liegen om een ander problemen te bezorgen. Dat is een derde gebod.
God wil dat niet in zijn land en ook de koningin mag dat niet doen! Jullie krijgen
het nog moeilijk, u en koningin Izebel!'
Al eens eerder had koningin Izebel gedreigd Elia te doden. Toen was Elia om zijn
leven te redden gevlucht, helemaal naar de berg Sinaï. Toen was hij vergeten wat
het betekende een profeet van God te zijn. Nu was hij weer echt een profeet. Daar
kon geen koning of koningin iets tegen doen.
En koning Achab? Koning Achab heeft nooit groenten in Naboths wijngaard
durven planten.
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Lied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

2.

Als je geen antwoord geeft op verdriet, zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen
Refrein:

3.

Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis uit liefde deelde met velen.
Refrein:

4.

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar; schrijf het op alle wegen:
Refrein.

Overweging
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Lied: Wij leven op aarde en dromen de hemel

Voorbeden
Acclamatie:
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DIENST VAN DE TAFEL
Lied: Als jij ook gelooft

2.

Als je 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.

3.

Als je ook gelooft
dat jij niet leven kunt zonder mensen
die lachen en die huilen met elkaar:
kom aan tafel om het brood te breken en te delen
en je ziet, de mooiste dromen worden waar.
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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.

Vredeswens: Sing a song for the peace of de people
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Gebed
Pastor:

Goede Vader, wij willen u bedanken
voor alles wat we gekregen hebben:
u gaf ons het leven en U gaf ons de aarde
waarop we mogen wonen.

Allen:

Wij willen goed voor die aarde zorgen
en op een goede manier omgaan met het leven.
Wij willen ook proberen goed voor elkaar te zorgen
en niemand te plagen of buiten te sluiten.

Pastor:

Wij willen geen mensen worden
zoals de koning en de koningin uit het verhaal,
die alleen maar denken aan wat ze zelf willen
en dat ten koste van alles voor elkaar willen krijgen.

Allen:

Wij willen proberen om moedig te zijn
als we iets meemaken wat echt niet kan:
als kinderen gepest of buitengesloten worden,
gaan wij proberen het voor hen op te nemen.

Pastor:

Wij danken U, God, voor deze viering
en we gaan kijken of we af en toe net zo dapper
durven te zijn als de profeet Elia uit het verhaal.

Amen.
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Lied: Want je hebt een droom

Slotgebed
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Mededelingen
Zending en zegen
Slotlied: We kwamen hier op adem
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“Singers are smart. They make music without having to carry instruments.”

Wil jij ook meezingen in dit kinderkoor?

Opgeven kan bij:
Matty Huls
info@living-voice.nl
06-34967603

De voorbereiding van deze viering lag in handen van:
• Diny Booyink
• Karin Schepers
• EigenWijs o.l.v. Matty Huls.
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