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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; +/- 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 
  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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GONG 

STILTE 

ALLELUIA 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Slava tiebie boze 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Vertaling: Halleluia. U zij de glorie o Heer 

DREMPELGEBED 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen. 
Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 
ik kan het niet alleen. 
Amen 

Dietrich Bonhoeffer 

ONTSTEKEN VAN LICHT 

JESUS LE CHRIST 
1e keer allen lezen, dan zingen cantors 

Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn 
duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o 
Heer. 

PSALM 107 
Antifoon: Brengt dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, 

barmhartig is Hij altijd. 

Lector: antifoon lezen, Allen: antifoon lezen  

Zij scheepten zich in om de zee op te gaan, 
om handel te drijven over het water. 
Zij ondervonden de macht van de Heer, 
zijn grootheid boven de kolkende afgrond. 
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Hij sprak en er gierde een stormwind aan, 
die zweepte de golven op; 
Ze rezen omhoog en zonken weer neer, 
ze waren verlamd van ontzetting. 

Toen riepen zij tot de Heer in hun nood 
en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. 
Hij deed de storm tot een briesje bedaren 
en bracht de golven tot rust. 

Hij gaf hen kalmte en nieuwe moed 
en bracht hen in veilige haven. 
Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, 
voor al zijn weldaden jegens de mensen. 

Antifoon 

BEHÜTE MICH GOTT, 
Behüte mich Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum 
Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle. 

LEZING: MARCUS 4, 35-41 

Op een dag, tegen het vallen van de avond, 
sprak Jezus tot zijn leerlingen: 
“Laten we oversteken.” 
Zij stuurden het volk weg 
en namen Hem mee, zoals Hij daar in de boot zat; andere boten 
begeleidden Hem. 
Er stak een hevige storm op 
en de golven sloegen over de boot, zodat hij al vol liep. 
Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. 
Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: 
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?” 
Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot 
het water: “Zwijg stil!” 
De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. 
Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij zo bang? 
Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” 



5 
 

Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 
“Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?” 

 

BLIJF MET UW GENADE 
1x allen lezen, dan zingen cantors 

Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met uw genade 
bij ons, licht in het duister. 

STILTE 

KYRIE MET VOORBEDEN 

Kyrie eleison (cantors) 

VOORBEDEN (allen) 

Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart, dat begaan wordt de 
weg van uw barmhartigheid, bidden wij U Heer 

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben om onze bestemming te 
leven. Dat wij elkaar durven vergeven en zoeken naar vrede, 
bidden wij u Heer 

Dat wij niet losraken als het lastig wordt, maar verbonden blijven 
met U, bidden wij U Heer 

Geef dat wij volharden in het geloof en leg in ons hart het 
verlangen naar uw koninkrijk, bidden wij U Heer 

Dat wij uw aanwezigheid in onze naaste mogen herkennen; geef 
dat wij open blijven staan voor arme en ongelukkige mensen, 
bidden wij U Heer 

Geef dat er voor iedereen een veilig thuis mag zijn, ook voor hen 
die op de vlucht zijn, bidden wij U Heer 
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ONZE VADER (allen) 
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. 

TUI AMORIS IGNEM 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte 
Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Vertaling: Kom tot ons, o heilige geest, in ons ontsteekt Gij het vuur van 
uw liefde. Kom tot ons, o heilige geest, Kom tot ons, o heilige geest. 

MEINE HOFFNUNG 
2x allen lezen, dan zingen cantors 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau' ich und fürcht' mich 
nicht. 

Vertaling: Mijn hoop en mijn vrede, mijn kracht, mijn licht, Christus, 
mijn toeverlaat, op U vertrouw ik en ik ken geen angst. 

MEDEDELINGEN 
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COLLECTE 
1. voor de eigen parochie NL72 RABO 01562767 20 
2. Mooi Leven huis Bennekom NL74 RABO 03105437 38 

SLOTGEBED 
God van licht, wees onze gids de nieuwe week in.  
Leid ons door het donker, door alle momenten van twijfel heen 
Dat wij vol vertrouwen kunnen zeggen: Ik vertrouw op 
Amen 

NADA TE TURBE 
Nada te turbe nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe nada te espante: sólo Dios basta. 

Vertaling: Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen: Wie God 
heeft ontbreekt niets. God alleen is genoeg. 

THE KINGDOM OF GOD 
1e keer allen lezen, dan zingen cantors 

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 


