Naar wie luister je,
met wie ga je mee!
Gezinsviering in de Maria Virgo Reginakerk
te Bennekom op 25 april 2021
Zoek uit wat hier in de stenen staat
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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: Kom aan boord
Voor de zieken, voor de armen.
voor de mensen met verdriet,
voor het kind dat blijft proberen,
maar toch denkt: het lukt me niet.
Voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Refrein:
Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
Voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis.
Voor de jongen die al vaak
buiten de boot gevallen is.
Voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!
Refrein (2x)
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Welkom
Openingsgebed
Lied: Niet zonder jou erbij

DIENST VAN HET WOORD
Verbeelding
Lezing uit het Evangelie van Johannes
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. De goede herder zorgt zo goed als hij kan
voor de schapen. Als het moet geeft hij zijn leven voor de schapen.
Een gehuurde herder is het alleen om het geld te doen. De schapen zijn niet van
hem zelf.
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Wanneer hij een wolf ziet komen laat hij de schapen in de steek en rent weg. Dan
rooft de wolf de schapen en jaagt ze uiteen. De gehuurde herder rent weg omdat
hij alleen voor het geld werkt en geen hart heeft voor de schapen.
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Zoals God mij kent in Ik God ken, ken Ik mijn
schapen en de schapen kennen mij. Ik geef mijn leven voor de schapen.
Dan zegt Jezus: ik heb nog andere schapen die in een andere schaapskooi
thuishoren. Ook die schapen moet Ik hoeden; zij zullen luisteren naar mijn stem.
Dan zal het één kudde en één herder zijn.
Woord van de Eeuwige

Lied: De schapen luisteren naar een stem
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De mensen leven van het woord, het woord van de herder.
't Is een kompas, het leidt hen voort, het woord van de herder.
En wie dat woord voorgoed verstaat, weet dat het niet verloren gaat.
De mensen leven van een woord, het woord van de herder.
Het woord wordt uitgedeeld als brood, het woord van de herder.
Het gaat door liefde heen en nood, het woord van de herder.
Het woord draagt een geheimenis dat God de goede herder is!
Het woord wordt uitgedeeld als brood, het woord van de herder.

Overweging
Lied: Jezus is de goede herder
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Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, die er voor ons wil zijn.
Die naar ons luistert.
Die ons bevrijdend nabij is.
Ik geloof in Jezus, die mens met ons is geworden.
Die van ons houdt zoals we zijn.
Die oog heeft voor kwetsbare mensen.
Ik geloof in de Geest, die ons mensen bezielt.
Die ons verbindt met elkaar.
Die ons steeds weer nieuw maakt.
Ik geloof in de mensen om mij heen,
dat zij goed en waardevol zijn.
Dat zij zoeken naar geluk.
Dat zij door God bemind worden.
Ik geloof in het leven, door God gegeven,
dat God met mij gaat.
Dat Hij naar mij omziet
en helpt waarachtig te leven.
Ik geloof dat God mensen verzamelt
om het goede te doen en vrede te brengen.
Ik geloof dat God ons leven heeft gegeven,
sterker dan de dood.
Amen.

Voorbeden
Acclamatie: Heer, hoor mijn stem.
Als ik roep, antwoordt mij.
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DIENST VAN DE TAFEL

Collecte 1: Eigen geloofsgemeenschap

(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma)

Collecte 2: Roepingenzondag

(NL64 ABNA 0810 4964 88)

Lied: Leven kan iedereen
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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: Vrede voor jou

Mededelingen
Zending en zegen
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Slotlied: Ga de wereld kleuren

Een streekje blauw ’t is opgeruimd, de chaos is voorbij
De koele zee de hemeltrouw, de dag een schone lei
Een vleug geelgoud, het pure licht, de zon verblindend mooi
Het zaad, de bloemen, droge grond, de geur van voedzaam hooi.
Een streekje rood, de avondzon, het vuur, het bloed de wijn
De warme liefde die het houdt, in voorspoed en in pijn.
-9-

- 10 -

“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:
• Piet Muilwijk (voorganger)
• Werkgroep gezinsviering: Karin Schepers, Bart Huls
• Matty Huls (dirigent kinderkoor EigenWijs)
• Willem van Wingerden (lector)
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