
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

9 Mei 2021 
Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina  
Bennekom 



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                                
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Openingslied 
 

Christus die verrezen is, doet ons samen komen; 
't maal van zijn gedachtenis wordt hier blij hernomen. 
Mensen, vrij en opgericht, alleluia, heft uw ogen, 
alleluia, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 

Christus brak de slavernij, brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij Adams dood verslagen. 
Mensen, vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen, 
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 

Christus die verrezen is, straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis zal dat ons ook geven. 
Mensen, vrij en opgericht, halleluja, heft uw ogen, 
alleluja, naar den hoge, heft uw ogen naar het licht. 
 
 
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God  
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw Geest. 
 
 
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 de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
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♫  Kyrie  
 

Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer ontferm U over ons.  
 
 
 
♫  Gloria 
 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde. 
Wij loven U. Wij zegenen U. Wij verheerlijken U. Wij zeggen U 
dank voor Uw grote heerlijkheid.  
Heer god, hemelse koning. Heer God, almachtige Vader, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Die wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U over ons. Die zit aan de 
rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste Jesus Christus. 
Met de heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen.  
 
Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Eerste lezing: Handelingen 10, 25-26. 34-35. 44-48 
 

Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest 
uitgestort. 
Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet 
en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan  
en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.” 
Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, 
dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, 
maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede 
doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het spreken 
was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen, die naar 
de toespraak luisterden.               3 



De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen 
waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave 
van de heilige Geest was uitgestort; 
want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. 
Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, 
zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, 
die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” 
En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. 
Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. 
Woord van de Heer. 
 
 
Psalm 98  
 

Refrein: 
Alle einden der aarde aanschouwen het heil  
van Hem, onze God. 
 

Zingt voor de Heer een nieuw lied,  
want wonderen heeft Hij gedaan;  
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,  
overwinning zijn heilige arm.      Refrein: 
 

De Heer openbaarde zijn heil;  
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld  
zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw,  
bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.  Refrein: 
 

Juich, aarde alom, voor de Heer,  
Juich aarde alom, voor de Heer,  
zet de zang in, speelt op de snaren,  
juich, aarde alom, voor de Heer.    Refrein: 
 
 
 
Tweede lezing: Johannes 4, 7-10. 
 

Vrienden, laten wij elkander liefhebben, 
want de liefde komt van God. 
Iedereen, die liefheeft, is een kind van God en kent God. 
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 
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En de liefde, die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, 
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft 
om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: 
niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, 
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen 
door het offer van zijn leven. 
Woord van de Heer. 
 
 
♫  Acclamatie 
Alleluia. 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; 
en wij zullen tot hem komen. 
Alleluia. 
 
 
 
Evangelielezing: Johannes 5, 9-17 
 

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes. 
Lof zij U, Christus. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft 
liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. 
Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, 
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn 
Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, 
opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen 
moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik 
u heb liefgehad. geen groter liefde kan iemand hebben dan 
deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. 
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat 
zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, 
want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb 
gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, 
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan 
en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. 
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Dan zal de Vader u geven  al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.” 
Woord van de Heer. 
 
 
♫  Acclamatie: Halleluja  
 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige 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. 
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. 
 
Voorbeden met gesproken acclamatie 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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DIENST VAN DE TAFEL 
 
Offerandelied 
 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw: alleluja, alleluja. 
 

Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor de liefde, die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja.  
 
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. 
 
 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
Eucharistisch gebed 
 

De Heer zij met u.   En met uw Geest. 
Verheft uw hart 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Prefatie 
♫  Heilig, heilig heilig, heilig is de Heer, de God der Hemelse 
machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt, in de naam des Heren.  
Heilig, heilig, heilig. In de hoge.   
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:  
 
♫  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
 
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 
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte. 
Geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u 
En met uw Geest. 
 
 
♫  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de 
vrede. 

8 



 
Communie 
 
 
Communielied 
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
Laat ons, verheugd en vol ontzag,  
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft.  
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar:  
waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
 

Op deze plaats bijeen gekomen,  
laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.  
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.  
 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht onmetelijke vreugde,  
zekerheid waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.  
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  
 
 
Gebed na de communie 
 
 
Mededelingen 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: voor Cordaid (NL88 INGB 0000 0006 67) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 
Zegen en wegzending 
De Heer zij met u. En met  Uw geest 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede. 
Wij danken God 
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Slotlied 
 

Wij groeten u, o Koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed’re min, o Maria: 
 

Refrein:  
Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,  
prijst met ons uw Koningin: 
salve, salve, salve, Regina. 
 

O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria:  refrein: 
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