
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 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. 
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
 
♫ Gebed om ontferming 
  
Heer ontferm U,  
Christus ontferm U,  
Heer ontferm U.  
Amen.  
 
 
Lofzang 
 
Ere zij God, Vader van het licht, die ons heeft gezien, opgericht.  
Doe ons leven voor Uw aangezicht.  
 

 
 
Gebed 

 
2 
 



 

Dienst  van het Woord 
 
 
Eerste lezing: Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26 
 
 
Psalm 67 
 

Refrein: 
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,  
Alleluia, alleluia! 
 

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid,  
omdat Hij steeds op wondere wijze  
alles bestuurt in gerechtigheid.    Refrein: 
 

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;  
toont ons zijn aanschijn van licht,  
Hij gaat ons voor op alle wegen  
heeft uit de zonde ons opgericht.    Refrein: 
 

Hij is de God, die ons verblijdde,  
die onze nood heeft verstaan;  
die ons een hemels Paasmaal bereidde  
en zonder vrees door de wereld laat gaan.  Refrein: 
 
 

 
 
Evangelielezing: Johannes 17, 11b-19 
 
♫  Acclamatie 
 

Ik zal u niet verweesd achterlaten, ik ga, en ik keer tot u terug, 
en uw hart zal zich verblijden 
 
  
Overweging 
 
 
Stilte 
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Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, 
die er voor ons wil zijn, 
die naar ons luistert, 
die ons bevrijdend nabij wil zijn. 
 

Ik geloof in Jezus 
die mens in ons is geworden, 
die niemand in de kou laat staan, 
die oog had voor kwetsbare mensen. 
 

Ik geloof in de Geest  
die ons mensen bezielt, 
die uit is op openheid, 
die telkens 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 dat God telkens weer mensen verzamelt 
en dat wij mogen rekenen op Hem. 
 

Ik geloof dat God ons leven heeft gegeven 
sterker dan de dood.  Amen. 
 
 
Collecte 
 
 
 

Lied 
 

Al heeft Hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen zijn wij door hem bemind.  
 

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.  
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♫  Acclamatie 
 

Laat mijn gebed mogen stijgen  
als wierook omhoog tot Uw aanschijn.  
Moge het, als ik mijn handen ophef, tot een waardig offer U zijn.  
Wanneer ik roep tot U, verhoor mij o Heer. 
 
 
 
Voorbeden 
 

Laten wij bidden tot God, onze Vader. 
 

Laten we bidden voor de mensen 
die moeite hebben met geloven in God, 
omdat ze opgegroeid zijn met een beeld van God 
dat hun kinderlijk en beperkt voorkomt; 
dat zij God weer mogen gaan kennen 
als een onbegrijpelijk mysterie van liefde dat alles omvat, 
en van genade die alles verlicht en mooi maakt. 
 

Laten we bidden om de heilige Geest: 
dat ze in onze harten mag wonen en werken; 
dat onze geloofsgemeenschap erdoor gesterkt mag worden 
om te groeien en te bloeien, 
en een bron van zegen voor de omgeving mag zijn. 
 

Laten we bidden om eenheid onder de christenen 
en tussen de verschillende kerken: 
dat wederzijds begrip en liefde voor elkaar 
ons helpen te zien hoe kostbaar wij 
als broeders en zusters zijn,  
en hoe goed het is om samen te werken 
in het uitdragen van ons geloof. 
 

Laten we bidden om troost en kracht 
voor hen die ernstig ziek zijn 
of die door verlies en tegenslag getroffen zijn. 
Moge de Heilige Geest uitzicht geven aan hen 
die moeite hebben de zin van het leven te zien. 
 

Intenties 
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Barmhartige God, verhoor onze gebeden 
voor het welzijn van de kerk en alle mensen. 
Vernieuw ons geloof door uw Geest 
en schenk ons steeds weer nieuwe moed. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

 
♫  Acclamatie 
 

Wanneer ik roep tot U, verhoor mij o Heer. 

 
 
 

 
 

 
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 
 

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe   
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn 
met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.  
 

 
Slotgebed 
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Mededelingen 
 
 
Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 rabo 0156276720 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, ovv Locatie MVR 
Bennekom) 

Collecte 2:  voor Cordaid (NL88 INGB 0000 0006 67) 
 
 
Zegenbede 
 
 
Lied 
 
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,  
houdt Gij bij ons Uw intocht, Heer; 
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.  
 

Gij schenkt Uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  
 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
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