
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 juni 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  
 

De vreugde voert ons naar dit huis  
waar ‘t Woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn Naam over ons uit  
en wekt in ons het lied. 
 

Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. 
 

Dit huis, dat alle sporen draagt  
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt,  
wilt Gij die voor ons zijn? 
 

Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.  
 
 
 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw Geest. 
 
 
Schuldbelijdenis 
 

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, 
dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, 
in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd 
alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
Amen. 
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♫  Kyrie 
Heer, ontferm U over ons.  
Christus, ontferm U over ons.  
Heer, ontferm U over ons.  
 
 
♫  Gloria  
 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde. 
Wij loven U. Wij zegenen U. Wij verheerlijken U. Wij zeggen U 
dank voor Uw grote heerlijkheid.  
Heer god, hemelse koning. Heer God, almachtige Vader, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.  
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Die wegneemt de 
zonden der wereld, ontferm U over ons. Die zit aan de 
rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.  
Gij alleen de Heer. Gij alleen de allerhoogste Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de glorie van God, de Vader. Amen.  
 
 
 
Gebed 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 

Eerste lezing: Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 
 

Want de dood is niet door God gemaakt. God vindt geen 
vreugde in de ondergang van enig levend wezen.  
Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan. Alles ter 
wereld dient om het leven in stand te houden. In geen enkel 
schepsel ligt de kiem van de dood, en het dodenrijk kan op 
aarde geen rechten doen gelden.  
Want rechtvaardigheid maakt onsterfelijk.  
God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als 
afspiegeling van zijn eigen wezen. Maar de duivel heeft uit 
jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem 
toebehoort roept de dood over zich af.  
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Psalm 30 
 

Refrein: U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd. 
 

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd.  
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren 
Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost.  
Gij hebt mij losgemaakt uit die ten grave dalen.  Refrein: 
 

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,  
en dankt zijn naam die hoogverheven is. 
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,  
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.  Refrein: 
 

Heer, luister en ontferm U over mij, mijn God,  
sta mij terzijde met uw hulp.  
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,  
mijn rouwkleed losgemaakt,  
met blijdschap mij omgord.         Refrein: 
 

Mijn ziel zal U bezingen zonder te verstommen,  
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.   Refrein: 
 
 
Tweede lezing: Korintiërs 8,7.9.13.15 
 

U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in 
inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt; 
blink dus ook uit in dit goede werk. Tenslotte kent U de liefde 
die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven; Hij was rijk, maar 
is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk 
zou worden. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te 
helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Zoals 
ook geschreven staat: “Hij die meer had, had niet teveel; hij die 
minder had, had niet te weinig.  
 
 
♫  Acclamatie 
 

Alleluja. 
Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden  
en wij zullen tot hem komen. 
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Evangelielezing: Marcus 5, 21-43 
 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes.  Lof zij U Christus. 
 

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde 
er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het 
meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, 
kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn 
voeten neer. Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op 
sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en 
te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote 
menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder 
hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies 
leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling 
van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had 
uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; 
integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.  
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de 
menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze 
dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al 
gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en 
merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen 
was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat 
er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte 
draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren 
aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de 
menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij 
aangeraakt?”’ Maar hij keek om zich heen om te zien wie het 
gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te 
trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar 
hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele 
waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga 
in vrede en wees genezen van uw kwaal.’ 
Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen 
de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, 
waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat 
en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar 
blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan,  
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behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van  
Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de 
synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te 
huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 
‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is 
niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde 
hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van 
het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het 
kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen 
haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, 
sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te 
lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid 
geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten 
mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven. 
 
♫  Acclamatie Halleluja  
 
 
Overweging 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
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Voorbeden 
 

Gesproken acclamatie 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Klaarmaken van de altaartafel 
 
 
Muziek 
 
 
Offerandelied 
 

Refrein:  
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon.     Refrein: 
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn.  
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen.   Refrein: 
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens.  Refrein: 
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Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,  
tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons  
en van heel zijn Heilige kerk. 
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
Eucharistisch gebed 
 

De Heer zij met u.   En met uw Geest. 
Verheft uw hart  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 
Prefatie 
 
 

♫  Heilig, heilig heilig, heilig is de Heer, de God der Hemelse 
machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt, in de naam des Heren.  
Heilig, heilig, heilig. In de hoge.   
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof 
♫  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
 

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. 
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Vredewens 
 

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:  
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk; 
vervul uw belofte. 
Geef vrede in uw naam en maak ons één.  
Gij die leeft in eeuwigheid.  Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u.  En met uw Geest. 
 
 
♫  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.  
Geef ons de vrede. 
 
 
Communie 
 
 
Communielied 
 

Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden;  
want de avond is nabij.  
 

Uit tranen en uit pijn dit samen zijn verkregen:  
bij sober brood de zegen,  
twee in uw naam te zijn.  
 

Waaraan de witte dis uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij: ‘u zij vrede’  
gij Brood, gij Wijn, gij Vis.  
 
 
Gebed na de communie 
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Mededelingen 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus) 

 
Collecte 2: Manege zonder drempels 
(NL42 RABO 0387 0733 37) 
 
(U kunt uw gaven ook in de mand achterin de kerk leggen) 

 
 
 
Zegen en wegzending 
De Heer zij met u.    En met  Uw geest 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
Gaat nu allen heen in vrede.   Wij danken God 
 
 
 
Slotlied 
 

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,  
die onder ons verblijven wou.  
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw: alleluja, alleluja. 
 

Zingt voor het heilig hemels brood,  
dat ons versterkt in alle nood,  
dat ons doet leven na de dood: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor de liefde, die ons bindt,  
die in ons hoofd haar woning vindt,  
die in ons hart haar rijk begint: alleluja, alleluja.  
 

Zingt voor het heil dat komen gaat,  
zingt voor de deur die open staat,  
zingt voor de God die zingen laat, alleluja, alleluja. 
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