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 Sacramentsdag 
 
 
 

Gezinsviering in de Maria Virgo Reginakerk 
 te Bennekom op 6 juni 2021 

 
 

Zoek de 7 verschillen 
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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. 

 
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. 
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OPENING 
 

Openingslied: Hier in dit huis 
 
Hier in dit huis met deuren en ramen,  
met muren en buren en tijd voor elkaar.  
Hier komen wij samen om het leven te vieren. 
Hier staat een stoel voor iedereen klaar. 
 
Refrein: 
Hier in dit huis waar wij gast aan Gods tafel zijn, 
eet en drink brood en wijn. 
 
Hier in dit huis weet ik mij welkom.  
Hier komen gasten om verder te gaan.  
Als we eten en drinken is God in ons midden. 
In bidden en zing- en schuift Hij bij ons aan. 
Refrein: 
 
Hier in dit huis, huis van traditie. 
Hier klinken als nieuw verhalen van toen. 
Verhalen van lijden, verhalen van liefde. 
Zij leren ons nu het juiste te doen. 
Refrein: 
 
Hier in dit huis, samen met velen, 
komen wij samen in Jezus' naam. 
Om in de maaltijd het wonder te delen. 
Het leven dat God ons cadeau heeft gedaan.! 
Refrein: 
 
Begroeting 
 
Lucernarium  -Ontsteken van de Paaskaars- 
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Inleiding 
 
Gedicht: Brood op tafel (Henk Jongerius) 
 

Brood op tafel: een hand gevuld  
met wat in het leven geen uitstel duldt: 
Eten en drinken iedere dag  
Gewoon wat een mens niet ontbreken mag 
 
Beker met wijn, een vreugdedrank 
Voor armen en kleinen , voor zwart en blank 
Broederschap drinken met iedereen 
Maar wie houdt het uit moederziel alleen? 
 
Woorden horen, een man die sprak 
En die zich in zijn leven tot voedsel brak: 
Kom om te eten drink van de wijn 
Laat dit het bewijs van mijn liefde zijn. 
 

 
Lied: Even stilstaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment van inkeer 
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Gebed 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 

Verbeelding 
 

Lied: Ballade van het volk 
 

 
 
2. Er was een volk dat wegtrok uit het bar en boos verleden, het zocht het land 

van morgen en een woord van recht en vrede:   
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn, en brood zou 
er voldoende zijn, dat lied ging in hen klinken. 

 
3. Dat volk, verzwakt en opgejaagd, hield vast aan wat gezegd was: dat vaders 

droom de toekomst had, dat liefdes wil een wet was:  
De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn en brood zou 
er voldoende zijn, dat lied moest blijven klinken. 

 
4. Er was een zoon die luisterde, die omkeek naar wie achter stond, die bad en 

vocht en openging en broers en zussen naast zich vond:  
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De aarde zou een hemel zijn, de mensen zouden mensen zijn, en brood zou 
er voldoende zijn, dat lied kwam weer tot klinken. 

 
5. Die vader heb je nooit gezien maar wel zijn volk, zijn kinderen, zolang wij 

weten van elkaar zal vaders hoop niet minderen: 
De aarde zal een hemel zijn, de mensen zullen mensen zijn en brood zal er 
voldoende zijn, dat lied blijft in ons klinken. 

 
 
 

Lezing uit het Evangelie van Marcus 14, 12-16.22-26 
 
12Het was de eerste dag van het Joodse Paasfeest. Op die dag slachten Joden een 
lam voor de paasmaaltijd. De leerlingen zeiden tegen Jezus: ‘Waar zullen we de 
paasmaaltijd voor vanavond gaan klaarmaken?’ 
13-14Jezus stuurde twee leerlingen op weg. Hij zei: ‘Ga naar de stad. Daar zul je 
een man tegenkomen die een kruik met water draagt. Ga achter hem aan totdat hij 
ergens naar binnen gaat. Zeg dan tegen de eigenaar van dat huis: ‘Onze meester 
vraagt waar hij met zijn leerlingen de paasmaaltijd kan vieren.’ 15Dan zal die man 
jullie naar boven brengen. Daar is een grote kamer, waar alles al klaarstaat. Daar 
moeten jullie de maaltijd klaarmaken.’ 
16De twee leerlingen gingen op weg naar de stad. Alles ging precies zoals Jezus 
gezegd had. De leerlingen maakten de paasmaaltijd klaar 
22Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in 
stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’ 
23Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. 
Iedereen dronk eruit. 24En Jezus zei: ‘Dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal 
mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft 
God beloofd.’ 
25Jezus zei ook: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer 
drinken. Ik zal pas weer wijn drinken in Gods nieuwe wereld.’  
26Toen zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen 
ze op weg naar de Olijfberg. 
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Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
V. Ik geloof in een God die water en land 

dieren en dingen bewaart in zijn hand. 
Alles wat ademt houdt Hij in stand en 
nooit verlaat Hij het werk van zijn hand. 

 
A. Ik geloof in een schepper die ik niet ken, 

ik vertrouw op het woord dat spreekt van Hem. 
 
V. Ik geloof in een God, die de mensen bemint, 

zoals een vader zijn enige kind. 
Die iedereen kent en noemt bij zijn naam 
en roept om de weg van zijn Zoon te gaan. 

 
A. Ik geloof in een Vader die ik niet ken, 

ik vertrouw op de mens, die spreekt van Hem. 
 
V. Ik geloof in een God, die de mensen bevrijdt 

en ons door de dood naar de toekomst leidt, 
de aarde wordt eens het beloofde land, 
wanneer hij voltooit het werk van zijn hand. 

 
A. Ik geloof in een God, die water en land, 

dieren en dingen bewaart in zijn hand. 
Alles wat ademt houdt hij in stand en 
nooit verlaat hij het werk van zijn hand 

 
 
Collecte 1:  Eigen geloofsgemeenschap  

(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma) 
Collecte 2: Ronald McDonaldhuis 

(NL71 INGB 0669 5267 89) 
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Geestelijke Communie 
 
Herinnering aan Jezus Avondmaal en Eucharistie 
 
Nu wij door maatregelen in onze kerk niet in de gelegenheid zijn daadwerkelijk te 
communie te gaan willen we stilstaan bij wat de communie voor ons toch kan 
betekenen 
Vanuit onze verbondenheid met allen die eucharistie vieren bidden wij: 
 
Heer Jezus Christus, 
 
Wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid van de 
daadwerkelijke communie.  
 
Daarom bidden wij U wees in ons midden nu wij uw woorden gedenken bij het 
laatste avondmaal dat U zich aan ons geeft: 
 
Neemt en eet Dit is mijn lichaam aanvaard ons verlangen 
om hecht verbonden te zijn met U. 
 
Kom met uw liefde in ons  hart  
laat ons  niet vergeten dat uw Geest in ons woont. 
kom en leef in ons, geef aan ons  een waar en levend geloof, 
een diep vertrouwen in uw blijvende nabijheid, 
als een bemoedigende kracht voor vandaag en alle dagen 
 
Amen. 
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Lied: Brood en wijn 
 

 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Voorbeden 
 
Dankgebed 

 
Vg. Eeuwige God,  die ons in het leven roept 

en ieder kent bij name, wij bidden U en zoeken U, Bron van alle licht. 
Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt geschapen, 
wij zegenen Uw maaksel: mensen naar Uw beeld. 
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A. Gezegend zij die vrienden zijn, elkaar een steun en toeverlaat,  

die delen brood en leven, die heiligen uw Naam. 
 
Vg. Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid. 

Gezegend de geduldigen die uitzien naar Uw toekomst. 
Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert, 
die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid. 

 
A. Gebroken knecht, minste mens, dienaar van uw trouw  

die leeft ons voor, ten dode toe Jezus Messias. 
 
Vg.  Die ons op de avond voor zijn slavendood is voorgegaan ,  

zichzelf gegeven heeft: Die wij willen gedenken, zijn leven dood en 
verrijzenis opdat ook wij mogen leven in zijn Naam 

 
A. Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood. 

Ademen zijn Geest, die leven naar Zijn woord. 
 
Vg. Gij die ons mensen hebt gemaakt, bekleed ons met Zijn naam, 

maak ons nieuw en zegen ons en schenk ons aan elkaar. 
 

 
Lied: Here I am, Lord 
 
1. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry 

All who dwell in dark and sin, my hand will save. 
I, who made the stars of night, I will make their darkness bright. 
Who will bear my light to them? Whom shall I send? 

 
Refrein: 

Here I am, Lord. Is it I Lord. I have heard you calling in the night. 
I will go Lord, If you lead me. I will hold your people in my heart. 

 
2. I, the Lord of snow and rain, I have born my peoples pain 

I have wept for love of them. They turn away 
I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. 
I will speak my word to them. Whom shall I send? 
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3. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame, 
I will set a feast for them,  my hand will save 
Finest bread I will provide, ‘till their hearts be satisfied. 
I will give my life to them.  Whom shall I send? 

 
Voorbeden 
 
P:   Maken wij het stil in ons zelf en roepen wij aan de Naam van God 

die altijd aanwezig is 
 
L: Nabije God wij bidden u voor al uw mensen 

die niet eens hun dagelijks brood hebben  
en vergaan van de honger, mensen ver weg maar ook soms dichtbij 
Wij bidden U wees hen genadig en laat ons wegen vinden om ook hun 
honger te stillen  
Laat ons bidden: Heer, hoor mijn stem, als ik roep, antwoordt mij. 

 
Nabije God wij bidden U voor al uw mensen 
die niet meer weten hoe zij feest moeten vieren 
en vergaan van verdriet mensen ver weg maar ook soms dichtbij 
Wij bidden U wees hen genadig en laat ons wegen vinden om ook hun dorst 
naar vreugde te lessen  
laat ons bidden:  Heer, hoor mijn stem, als ik roep, antwoordt mij. 

 
Nabije God Wij bidden u voor al uw mensen 
Die niemand hebben die dicht bij hen staat 
Mensen die vergaan van eenzaamheid,  
Mensen veraf en dichtbij 
Wij bidden U wees hen genadig  
en laat ons wegen vinden om betrokkenheid kansen te geven 
zeker als we nu denke  aan allen die lijden aan de gevolgen van corona 
laat ons bidden:  Heer, hoor mijn stem, als ik roep, antwoordt mij. 
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En zo bidden wij voor de Zalige Titus Brandsmaparochie en onze eigen 
geloofsgemeenschap in Bennekom dat wij de verbondenheid die ons in 
Christus wordt aangeboden in eigen leven waar mogen maken 
zo bidden wij  voor jong en oud dat ze elkaar tot steun  mogen zijn  
Wij bidden voor onze zieken, thuis of elders 
We noemen de intenties  vermeld in het boek bij het Mariabeeld   
voor  onze overledenen  bidden wij dat de Eeuwige voor hen 
en voor ons allen een  blijvende toekomst mag zijn en we noemen met name 
…………… 
laat ons zingend bidden: 
 

 
 

 
 
 
 
 
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 
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Lied: Vrede wens ik je toe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedicht: Waar vindt een mens (Henk Jongerius) 
 

Waar vindt een mens dat klein geluk dat ongevraagd en als vanzelf 
het leven tot glimlach maakt? 
 
Een kind dat kijkend zonlicht vangt het duister uit de wereld bant 
Een kind dat lacht en n zonlicht wordt de wereld die op adem komt 
 
Wat is het geheim van dat geluk dat zo bekoort en vrede geeft, waarvan de mens 
nooit heeft gehoord 
 
Een open oog, een eerlijk hart dat alle grootheidswaanzin tart 
Oprechtheid die ons weerloos maakt en goedheid die naar vrede smaakt 
 
Hoe zullen wij het wonder zien van levenskracht die sterker is dan alle haat 
geweld en macht? 
 
Een mens die ons ruimte geeft en woorden van vergeving spreekt, 
Die weet van God die ons bemint en ons laat leven als zijn kind  
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Besluit 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. 
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“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:  
• Pastor John Rademakers 
• Werkgroep gezinsviering: Karin Schepers, Bart Huls 
• Matty Huls (dirigent kinderkoor EigenWijs)   
• Clemens Schellens (lector) 
• Zang: Marlise Peters  
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