
 

 

 

 

 

 

 

Kom heilige Geest 
Kom adem van God 
laat uw wind waaien 

over benauwde zielen 
adem ons open 
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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  
 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,  
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,  
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,  
waar in wat hen 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 waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.  
 
 

Groet 
 
 
Inleidend woord 
 
 
 

Gebed om ontferming 
 

In deze ruimte 
ons lichaam 
ons innerlijk - 
Geest  van God 
kom nabij 
en woon in ons 
met uw adem 
levenskracht 
ontferming 
 

♫ Heer, ontferm U over ons (2x) 
 

In uw ruimte 
uw mededogen 
uw compassie 
Geest van Christus 
voer ons binnen 
maak ook ons  
barmhartig genadig 
ontfermend 
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♫ Christus, ontferm U over ons (2x) 
 

Uit uw ruimte 
zingt muziek 
van hoop 
klinken woorden 
van bezieling - 
Geest van God,  
raak ons aan 
met veerkracht 
uw ontferming 
 

♫ Heer, ontferm U over ons (2x) 
 
 
 
Lofzang 
 

Eer aan God, eer aan God in den hoge! 
En vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U. 
Wij aanbidden U, wij verheerlijken U 
en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, 
met de Heilige Geest, 
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 
 
Gebed 
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Eerste lezing: Handelingen van de Apostelen 2,1-13 
  

Wanneer de vijftigste dag vervuld wordt, 
zijn allen samen op dezelfde plaats. 
Plotseling klinkt uit de hemel een ruisen, 
als van een krachtige wind, 
en vult het hele huis, waar zij zitten. 
En er verschijnen hun tongen als van vuur,  
die zich verdelen  
en zich neerzetten op ieder van hen. 
En zij worden allen vervuld met de heilige Geest, 
en zij beginnen te spreken in andere tongen en talen, 
zoals die adem, de Geest, hen te spreken geeft. 
 

Nu zijn de Joden, die in Jeruzalem leven, vrome mensen, 
afkomstig uit alle naties en volkeren onder de hemel. 
Als dat geluid klinkt, lopen zij te hoop,  
een menigte, in verwarring,  
omdat iedereen hen hoort spreken in zijn eigen taal. 
Zij staan versteld en vragen zich verwonderd af: 
Zie, zijn die daar spreken niet allemaal Galileeërs? 
Hoe kunnen wij hen dan verstaan,  
ieder van ons in de eigen taal, waarin we geboren zijn? 
Parten en Meden en Elamieten,  
bewoners van Mesopotamië, 
van Juda en Kapadocië,  
Pontus en Azië, Frygië en Pamfylië,  
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, 
de Romeinen, die hier verblijven, 
Joden, zowel als proselieten,  
Kretenzers en Arabieren, 
wij allen horen hen spreken in onze eigen taal 
over de grootse daden van God.  
 

Allen staan versteld. 
In grote verlegenheid  zegt de een tot de ander: 
wat heeft dit toch te betekenen? 
Maar spottend zeggen anderen:  
ze hebben zich volgegoten met zoete wijn. 
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Tussenzang 
 

De mensen willen leven, 
zij zijn het sterven moe, 
Het zingen duurt maar even,  
dan slaat de stem weer toe. 
Ten dode opgeschreven, 
geletterd en geknecht. 
De mensen willen leven,  
zoals eens is gezegd. 
 

Refrein: 
Laat onze harten branden, 
zet ons in vuur en vlam, 
geef kracht aan onze handen, 
vaak machteloos en lam. 
 

Wij moeten ons wel schamen, 
de vlammen slaan ons uit. 
Wij die steeds vechten samen, 
en bang zijn met de buit. 
Uw woord, verwaaid, verstoven, 
ver over stad en land. 
Wie moeten we geloven, 
de wereld staat in brand. 
 

Uw naam schiet ons te binnen, 
wie weet van waar en hoe. 
Uw geest waait door de zinnen, 
Uw woord wordt nimmer moe. 
Leer ons opnieuw beginnen, 
beziel ons om te zien. 
Hoe mensen kunnen winnen,  
van: "toch niet" en: "misschien". 
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Evangelie volgens Johannes 20,19-23 
 
Op de avond van die eerste dag van de week 
zijn de leerlingen bij elkaar; 
ze hebben de deuren afgesloten uit vrees voor de Joden. 
Jezus komt in hun midden staan en zegt:  
‘Vrede voor jullie!’ 
Na deze woorden toont Hij hun zijn handen en zijn zijde. 
De leerlingen zijn verheugd bij het zien van de Heer. 
 

Jezus zegt nogmaals tot hen: ‘Vrede voor jullie! 
Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie’. 
 

Na deze woorden ademt Hij over hen 
en zegt: ‘Ontvang de heilige Geest. 
 

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 
vergeven jullie ze niet, dat zijn ze niet vergeven.’ 
 
 
 
 
♫  Acclamatie  
 

Laudate dominum, laudate dominum, 
Omnes gentes. Alleluia! 
 

Sing, praise and bless the Lord. 
Sing, praise and bless the Lord. 
Peoples! Nations! Alleluia! 
 
 
 
Overweging 
 
 
 
Stilte 
 
 
 
 
 

6 



Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof  in God  
bron en oorsprong van alle leven, 
die heel zijn schepping lief heeft 
en levensadem schenkt. 
 

Ik geloof in Jezus, Messias, 
die leefde uit de verhalen van zijn volk 
en vervuld was van de Geest. 
 

Hij bezielde mensen  
om nieuwe wegen te gaan 
tot welzijn en geluk van elkaar. 

 

Hij had oog voor wie kwetsbaar is 
en heelde wie gebroken was. 
 

Hij heeft zijn leven gegeven 
en is opgestaan uit de dood 
en  ademt zijn geest over de leerlingen: 
allen worden vervuld van zijn gloed. 
 

Ik geloof in de Geest 
die ook nu wonderen verricht: 
die de treurende troost  
en de gewonde heelt, 
die de harten verlicht 
en de hoop levend houdt. 
 

Ik geloof in de gemeenschap  
die getuigt van Gods liefde 
en zorg draagt voor de schepping, 
teken van hoop voor de wereld. 
 

Ik geloof in leven sterker dan de dood, 
liefde krachtiger dan haat. 
Ik geloof dat ieder mens, hier en nu, 
en voor altijd in God geborgen is.  Amen. 
 
 
Voorbede 
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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. 
 
 
 
 
Lied  
 

Refrein: 
Op alle wegen en in ieder land 
zijn wij op zoek naar de helpende hand 
die ons de kracht geeft om daarheen te gaan 
waar wij als mensen moeten staan. 
 

God had beloofd: "Ik zal met U zijn." 
Hij heeft zijn volk uit Egypte bevrijd; 
door de zee en door de woestijn 
naar het land van belofte geleid. 
 

“Ik ben de weg, de waarheid, het leven," 
hoorden de leerlingen van Gods Zoon. 
“Al wat Gij vraagt dat zal ik U geven 
als Gij de weg gaat die ik U toon." 
 
Ik ben een mens die steeds weer vraagt, 
vol twijfel op zoek naar de hand die mij leidt. 
Maar U hebt gezegd: "Ik zal met U zijn, 
van nu tot in alle eeuwigheid." 
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Gedicht: Hierheen Adem 
 

Hierheen, Adem, steek mij aan 
stuur mij uit jouw verste verten  
golven licht. 
 

Welkom armeluisvader, 
welkom opperschenker, 
welkom hartenjager. 
 

Beste tranendroger, 
liefste zielsbewoner, 
mijn vriend, mijn schaduw. 
 

Even rusten 
voor tobbers en zwoegers,  
voor krampachtigen  
een verademing,  
ben je. 
 

Onmogelijk mooi licht, 
overstroom de afgrond 
van mijn hart,  
jou zo vertrouwd. 
 

God ben jij, zonder jou 
is alles nacht en ontij, 
wreedheid, schuld, 
maar jij maakt schoon. 
 

Verflenst mijn bloem –  
geef water 
zalf mijn wonden. 
 

Stijf sta ik,  
toegang verboden, ijzig.  
Ontdooi mij, koester mij. 
 

Vreemd ga ik, zoek mij. 
Ik zeg ja, jij, doe nee. 
Vergeld mijn twijfel met vriendschap 
zeven maal duizend maal. 
 

Niets ben ik zonder jou. 
Dood wil ik naar jou toe. 
Dan zal ik lachen.      Huub Oosterhuis 



Stilte 
 
 
 
Pianospel 
 
 
 
Vredewens 
 

Dona la pace Signore a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
Dona la pace.  
 
 
 
 

 
 
    

Mededelingen 
 

Collecte – U kunt bij de uitgang uw gave leggen in de mandjes 
achterin de kerk. 
 

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

Collecte 2: Week Nederlandse Missionaris   
(NL30 RABO 0171 2111 11) 

 
 
 
Zending en zegenwens 
 
 
 
Slotlied 
 

Deze dag, je verwacht in dit uur, 
nieuw begin, met een naam en met vuur; 
want je weet het, en je ziet het, 
veel mensen zijn gewond, 
onverstaanbaar heel de wereld rond. 
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Refrein: 
Wat ben jij, en wat zijn wij? 
van heel ver, elkaar nabij. 
Bid de geest, in hoop en vrees, 
aarde zal vol vrede zijn. 
 

Deze dag, als het mag in een droom, 
alleman, in een tuin bij de boom; 
want je weet het, eens komt het, 
een nieuwe ademtocht, 
door mensen al eeuwen lang gezocht. 
 

Deze dag, even stil voor de storm, 
vraag elkaar naar het hoe en waarom; 
want je weet het, en je voelt het, 
waar liefde wordt gedaan, 
een nieuwe stad vol mensen zal ontstaan. 
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