Geloven moet je doen
24 januari 2021
Derde Zondag door het jaar

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:
https://www.rkkerkbennekom.nl/
De locatieraad.

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.
I.v.m. de huidige opzet van een viering zonder kerkgangers vervalt deze
keer het afwisselend spreken en zingen van de liederen.

Geloven moet je doen
Opening
♫ Welkom
C

Dit huis is een huis waar de deur open staat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat het drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waarvan zij dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Welkom
Gebed
♫ Om het geheim
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)
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?
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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)
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.
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.

Verlangen
L

God,
is het uw stem die ons roept,
dat wij mogen openstaan,
op weg gaan en leven?
Is het uw hand die ons wenkt
en losmaakt
uit angst en beklemming?
Is het uw geest die ons enthousiast maakt
en doet zingen
dat de woestijn weer zal bloeien en leven?
Groot is ons verlangen naar een wereld,
waar mensen in vrede en vrijheid
kunnen wonen en werken en leren.
Sterk is ons verlangen naar een land,
een stad, een buurt en een straat,
waar mensen verdraagzaam zijn,
respectvol omgaan met elkaar;
waar kinderen veilig kunnen spelen.
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♫ Roep onze namen
C

Roep onze namen
dat wij U horen
dat wij weer ademen
dat wij U leven.

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jona 3, 1-5, 10
Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar
Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je
zeg.’ En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER
hem opgedragen had.
Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan
wordt Nineve weggevaagd!’
De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.

♫ De tijd verdwijnt
C

Nog voor ik wist van ademen,
nog voor ik in haar schoot ontwaakte
nog voor ik geboren was
wist Jij van mijn bestaan. (2x)
Ver voor de tijd riep Jij mijn naam,
gaf Je dag en nacht,
gaf Je tijd en eeuwigheid, gaf Je Jezelf;
de aanwezige.
Jij doorgrondt mij, Jij kent mij,
Jij weet mijn zwakke kanten.
Jij weet waar ik sta en zit,
Jij weet van mijn bestaan.
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Al dwaal ik door dikke mist,
al vlucht ik in hoge bergen,
Jij weet waar ik ga en lig,
Jij vindt mij overal.
En altijd weer roep Jij mijn naam,
geef Je dag en nacht,
geef Je tijd en eeuwigheid, geef Je Jezelf:
de geschiedene.
Jouw gedachten zijn te groot.
Jouw daden zijn niet voor te stellen.
Niet begrijpend zoekende,
welk spoor leidt mij naar Jou?
Ik roep Je NAAM, ik zoek Jouw hulp,
Ik verlang naar Jouw nabijheid,
Ik ga de weg die Toekomst heet,
Om Jou is mijn bestaan.
Begin en eind, de tijd verdwijnt,
Wordt de eeuwigheid.
Doel en zin van mijn bestaan,
Jijzelf gaf ons Jouw Naam;
Hoor, ik ben –
Hoor, ik ben de eeuwige.
De eeuwige.

Evangelielezing Marcus 1, 14-20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea,
waar hij Gods goede nieuws verkondigde.
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas,
de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren
vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van
mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.
Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners
achter in de boot en volgden hem.
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♫ Acclamatie – Gemaakt voor het leven
C

Gemaakt voor het leven en niet voor de dood,
geroepen te geven van water en brood,
gaan mensen ’n weg in een wereld vol haat,
een wereld die deel heeft aan goed en aan kwaad.
Genood tot ’t goede en niet tot ’t kwaad,
’t leven behoeden alwat is geschaad,
gaan mensen ’n weg in ’n leven omstreden,
een leven dat deel heeft aan toekomst, verleden.
Geheeld van verleden geroepen tot zijn,
volop kostbaarheden en levenspijn,
gaan mensen ’n weg geleid door de wind
op adem van God, jij mensenkind, mensenkind.

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof dat de Eeuwige
zijn begin in mij gezaaid heeft
herinnering aan mijn oorsprong.
Ik geloof
dat dit begin in mij
tot leven komt
als ik haar woorden hoor
en ze doe.
Ik geloof
dat ik mag uitgroeien
tot een mens
met wortels in de aarde
en dromen in de hemel.
Ik geloof
dankzij de levensbron
dankzij de zon op mijn huid
dankzij woorden
met handen en voeten.
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Zegen mijn handen en voeten
mijn dromen.

Voorbede
♫

Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.

L

God,
Wij bidden voor de wereld.
Het is zo’n puinhoop in onze wereld!
Help ons om de handen ineen te slaan;
want als het ‘ieder voor zich’ is,
kunnen we nooit zoveel doen,
maar als we samenwerken,
dan knapt de wereld daar geweldig van op .
Wij bidden voor mensen
die zich geïsoleerd voelen,
die gepest worden of gehaat.
Help ons om elkaar de hand te reiken
en elkaar tegemoet te komen
want als we mensen zijn die een brug willen bouwen
naar ieder volk, ieder mens, ieder ras,
dan knapt de wereld daar enorm van op.
Wij bidden voor onszelf:
Help ons onze handen te openen
en te delen van wat we hebben,
opdat de wereld daar beter van wordt.
Dat wij lef tonen en de minste durven zijn,
Dat wij begrip en liefde delen met anderen,

♫

Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.

V

Parochiële intenties

♫

Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
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Gebed
A

God,
U zoekt en roept mensen,
U vraagt ons te doen zoals Jezus het heeft voorgedaan.
Help ons mensen te zijn met een warm kloppend hart,
met aandacht voor de ander,
samen op weg naar een betere toekomst.
Amen.

♫ Ik geloof in één God
C

Dezelfde die aan het begin staat van het heelal,
die eerste knal;
dezelfde heeft ons in leven gewild
de stilte gebroken, ons uitgesproken.
Ik geloof in één God
de mensen een Vader, licht maar daarvan de bron
aanwezig in iedere zon.
Een mens werd geboren op aarde,
eerst onbekend,
tot het moment dat Hij steeds meer Gods bedoeling doorzag
de zin van het leven werd vorm gegeven.
Ik geloof in één God
de Vader een Zoon, een ‘Ik’ maar niet zonder een ‘Gij’
méér dan mensen nabij.
Dezelfde die wij eerst niet kenden,
die laat ons vrij,
is met ons ‘Wij’ op weg naar een toekomst , nieuw zoals nooit
de schepping moet doorgaan, Hij wil ons voorgaan.
Ik geloof in één God
de wereld tot Geest verbonden in ruimte en tijd
liefde in eeuwigheid.

7

Onze Vader
A

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.

Vredewens
Geloven is meer...
L

Geloven is meer
dan genieten van het leven,
en oog hebben voor
het goede dat je overkomt.
Geloven is ook
uitkijken naar Gods toekomst,
weet hebben van een wereld
waarin angst en pijn
verdwenen zijn
en God heel dichtbij is.
Geloven is meer
dan uitkijken naar de dingen,
waarvan jij voor jezelf
veel goeds verwacht.
Geloven is ook
oog hebben voor anderen,
hun verwachtingen delen,
hun hoop tot de jouwe maken
en samen uitzien naar de tijd
dat iedereen gelukkig is.
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Geloven is meer
dan vol verwachting uitzien
naar Gods toekomst,
die eens komen zal.
Geloven is ook
energiek aan het werk gaan,
vooruitlopen op wat komt,
samen al iets zichtbaar maken
van die nieuwe wereld.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
♫ Wanneer wij opstaan
C

Wanneer wij opstaan om te gaan
van wie wij zijn en God bewust
na even rust en samen aangesproken zijn,
wanneer wij gaan is er de Naam.
Wanneer wij gaan is er de Naam
die is, die was en die zal zijn
in daad en woord, in brood en wijn,
voortbewogen waar wij gaan
door de gloed van het geheim.
Wanneer wij gaan is er de Naam
die is als vuur, die is als wolk,
in spraakverwarring onze tolk
voor oog en oor, voor hart en mond
op al dan niet vertrouwde grond

Wanneer wij gaan is er de Naam,
die feestelijke metgezel,
die reisgenoot in weer en wind,
in bloed en ziel maar even goed
de medemens die je ontmoet.
De medemens die je ontmoet.

Collecte
1. De eigen parochie
2. Leger des Heils

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 24 januari 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met pastor Diny Booyink.

