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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                              1 

  



INTROITUS 
Antifoon 
Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: 
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae, in laetitia 
cordis vestri. 
Psalmus       Ps. 79 

Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph. 
Antifoon 
Volk van Sion, zie de Heer zal komen om de volkeren te redden en de Heer zal de 
luister van Zijn stem doen horen, met vreugde in uw hart. 
Hoor, Gij die Israel de weg wijst: die Jozef als schapen leidt. 
 

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. 
 

KYRIE 
Kyrie eleison  (2x)  Christe eleison  (2x)  Kyrie eleison (2x) 
 
GEBED 
 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 

EERSTE LEZING  Jes. 40, 1-5. 9-11 

Uit de profeet Jesaja 
Troost, troost toch mijn Stad – zegt uw God – spreek Jeruzalem 
moed in, roep haar toe dat haar straftijd voorbij is, dat haar  
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ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden 
dubbel betaald heeft gekregen. 
Een stem roept: “Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor 
onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke 
berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, 
de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des 
Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn: de mond des Heren 
heeft het gezegd! Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, 
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant: verkondig 
het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van Juda: uw God is 
op komst!  Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de 
heerschappij: zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat 
voor Hem uit.  Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn 
armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn 
boezem, de schapen met zachte hand geleiden.” 
Woord van de Heer.    Wij danken God 
 
Antwoordpsalm: uit psalm  85 
Refrein (gesproken)  Laat ons uw barmhartigheid zien, 
      geef ons uw heil, o Heer. 
Vers (gezongen) 
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, 
voorzeker een woord van verzoening. 
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, 
zijn glorie komt weer bij ons wonen. 
Refrein:  Laat ons uw barmhartigheid zien, 
   geef ons uw heil, o Heer. 
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, 
als vrede en recht elkander omhelzen; 
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten, 
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. 
Refrein:  Laat ons uw barmhartigheid zien, 
   geef ons uw heil, o Heer 
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Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken 
en draagt ons land rijke vrucht. 
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan 
en voorspoed zijn schreden volgen. 
Refrein:  Laat ons uw barmhartigheid zien, 
  geef ons uw heil, o Heer 

 
 
TWEEDE LEZING  2 Petr. 3, 8-14 
 

Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus 
Vrienden, 
één ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is één dag als duizend 
jaren en duizend jaren als één dag. De Heer talmt niet met zijn 
belofte, zoals sommigen menen, maar Hij heeft geduld met u, 
daar Hij wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren 
gaat.  Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Dan zullen 
de hemelen dreunend vergaan en de elementen zullen door vuur 
worden verteerd; en de aarde en de daden op aarde verricht 
zullen zich bevinden voor Gods oordeel.  Wanneer alles zo 
vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en 
innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de 
dag Gods, wanneer de hemelen in vlammen zullen opgaan 
en de elementen zullen wegsmelten in de vuurgloed. 
Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. In deze 
verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en 
onberispelijk voor Hem te verschijnen, in vrede met God. 
Woord van de Heer.     Wij danken God. 
 

HALLELUJA  (allen gaan staan) 

Halleluja  
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, en heel  de 
mensheid zal Gods redding aanschouwen. 
Halleluja 
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EVANGELIELEZING: Marcus 1, 1-8 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens het 
getuigenis van Marcus.    Lof zij U, Christus. 
 

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van 
God. 
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: 
zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; 
een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg 
van de Heer, maakt zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de 
woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering tot 
vergiffenis van de zonden. Heel de landstreek Judea en alle 
inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door 
hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden 
beleden.    Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren 
gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. 
Hij preekte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet 
waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige 
Geest.” 
Woord van de Heer.     Wij danken God. 

Acclamatie: Halleluja 
 
HOMILIE 
 
GELOOFSBELIJDENIS    (gesproken) 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en 
aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer. 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria,  Die  geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven  en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde 
dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel , zit aan 
de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal Hij 
komen oordelen de levenden en de doden. 
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Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de 
gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de 
verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.  Amen 
 
 
VOORBEDE 
Acclamatie: (gesproken) Heer, onze  Heer,  

wij bidden U, verhoor ons. 
 
Collecte:  1  voor eigen geloofsgemeenschap 
                  2  Caritas 
 
OFFERTORIUM      

 
Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris iniquitatis:  

ecce civitas Sancti  est deserta, Sion deserta facta est, Ierusalem 
desolata est, domus sanctificationis tuae 
et gloriae, ubi laudaverunt patres nostri 

 Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld: 
zie, de stad van de Heilige is een woestenij geworden, Sion 
is een woestenij geworden, Jeruzalem is verlaten, het huis  
van Uw eredienst en Uw glorie, waar onze vaderen U loofden 

Refrein 
Consolamini, consolamini, popule meus: cito  veniet salus tua. 
Quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus tuus, 
Sanctus Israel, redemptor tuus. 
Troost u, troost u, mijn volk. Weldra zal uw redding komen. Waarom wordt gij 
door droefheid verteerd, grijpt verdriet u opnieuw aan? Ik zal u redden, wees 
niet bevreesd: Ik ben immers de Heer, uw God, de Heilige van Israel, uw 

Verlosser.         Refrein 
 

 DIENST VAN DE EUCHARISTIE 

 
      6 



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 zij met u.   En met uw geest. 
Verheft uw hart.   Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan   Hij is onze  dankbaarheid waardig 
De Heer, onze God. 
 
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 eucharistich gebed 

♫Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

ONZE VADER  (gesproken) 

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. 
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Priester 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 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 dat draagt de zondenlast der wereld . Ontferm u over ons (2x) 
Lam Gods dat draagt de zondenlast der wereld   Geef ons de vrede.  
 

COMMUNIO 
Antifoon 
Ierusalem, surge, et sta in excelso  et vide iucunditatem, 
quae veniet  tibi a Deo tuo.    
 Jeruzalem, sta op en zie vanuit  de hoge de vreugde, die bij u zal  
komen van uw God . 

Psalmus 
Lauda, Ierusalem, Dominum; collauda Deum tuum, Sion. 
Loof , Jerusalem, de Heer; prijs uw God, Sion 

Antifoon 
Quoniam confortavit seras portarum tuarum, benedixit filiis tuis  
in te.  
Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, hij zegent uw kinderen in u. 

 
 
SLOTGEBED 
 
 
MEDEDELINGEN 
 
 
ZEGEN 
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SLOTLIED 
O Heiland, open wijd de poort  
en daal omlaag, Gods eeuwig Woord, 
die aller mensen redder zijt, 
zolang voorzegd, zo lang verbeid. 
 
Besproei ons hart, zo dor en droog, 
Met dauw en regen  van omhoog. 
Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam, 
Gij zijt de leeuw uit Juda’s stam. 
 

O Morgenstond, zo lang verbeid, 
o Zon van algerechtigheid, 
de dag breekt aan, de nacht is om: 
wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 
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