
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

30 mei 2021 
Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 



 

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. 

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; ongeveer 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:  
www.rkkerkbennekom.nl/ 

De locatieraad  
 



 

Openingslied 
 

Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere.  
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.  
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam, 
nooit zal de vijand ons deren  
 

Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,  
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen,  
en die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt  
in alle tijden en plagen.  
 

Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,  
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden.  
In alle nood biedt Hij ons daag’lijks zijn Brood 
en schenkt ons kracht om te strijden.  
 

Voor U, drieëne God, zingen wij dankbaar tezamen  
heel het heelal brenge eer aan uw heilige Name,  
engelen Gods, buigt u voor Hem, onze rots,  
die ons standvastig maakt. Amen.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
♫ Gebed om ontferming 
  
Heer ontferm U,  
Heer 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 
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Dienst  van het Woord 

 
 
Eerste lezing: Deuterononium 4, 32-34.39-40 
 
Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God 
de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het 
uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit 
voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit 
een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een 
god heeft gehoord en dat heeft overleefd?  Is er ooit een god 
geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen 
waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met 
grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met 
sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – 
zoals u met eigen ogen de Heer, uw God, in Egypte hebt zien 
doen? 
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen 
dat de Heer de enige God is, boven in de hemel en hier beneden 
op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten 
en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw 
kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat 
de Heer, uw God, u geven zal. 
 
 
Psalm 33 
 

Refrein: 
Uw genade Heer, zij over ons, 
gelijk wij U hoopvol verbeiden.  
 

Volstrekt is het woord van de Heer, 
heel zijn handelen voltrekt zich in waarheid; 
Hem behaagt de orde des rechts, 
zijn genade vervult heel de aarde.     
   

Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt,  
door zijn ademtocht heel zijn heir; 
immers Hij sprak en het was,  
Hij gebood en het stond      Refrein: 
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Gelukzalig ‘s Heren volk, het Godsvolk, 
de stam die als zijn erfdeel Hij koos. 
De Heer ziet uit de hemelen neder, 
heeft elk mensenkind in het oog.    Refrein: 
 

Ons hart wacht de komst van de Heer,  
“onze hulp en ons schild dat is Hij!” 
Onze diepste vreugd rust in Hem,  
ons vertrouwen in zijn naam hoog heilig.   Refrein: 
 
 

 
 
Evangelielezing: Mattëus 28, 16-20 
 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, 
al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.  
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Gij hebt woorden van eeuwig leven,  
tot wie zouden wij anders gaan.  
  
 
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. 
 
 
 
 

♫  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 
 
♫  Acclamatie na de voorbeden 
 

Wanneer ik roep tot U, verhoor mij o Heer. 
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Dienst van de Tafel 

 
Het halen van het Heilige Brood 
 
Lied  
 

Woord dat ons voedt, houd ons in leven 
uitgesproken brood, ons van God gegeven. 
 
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.  
 
 
Delen van het Heilige Brood 
 
Lied 
 

Neemt en eet met elkaar, leeft van het oergebaar,  
deelt tesamen brood en wijn, heelt de onmacht en de pijn.  
 

Neemt en drinkt met elkaar wordt als een bedelaar  
Levend met een open hand die geluk om niet ontvangt. 
  

Komt, vernieuwt het verbond stemt in met hart en mond  
dankt de God die leven doet ons tot liefde samenroept.  
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Slotgebed 
 
 
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:  Project M. van der Post, Argentinië  
(NL98 INGB 0004 0980 58, tnv M van der Post, Buenos Aires, Argentinië, ovv Centro 
Bíblico Ecuménico) 

 
 
♫  Zegenbede 
 

De Levende zegene en behoede U.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.  
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede.  
 
 
Lied 
 

O waarlijk hoogste majesteit  
der godd’lijke drievuldigheid,  
U zij de lof en roem gebracht  
de eer, de zegepraal, de kracht. 
 

U roepen wij uit ’s harten grond,  
U loven wij als uit één mond,  
en knielen neer en smeken luid 
en strekken onze handen uit.  
 

Aan God de Vader in zijn troon  
zij lof en aan zijn enige Zoon  
en aan de Geest die troost ons geeft  
zij lof die nimmer einde heeft.  
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