
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 juli 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 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij ons een Dienaar zond  
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond.  
 

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe wij Hem ter harte gaan  
die ook hier tot ons zal spreken  
als wij vragen naar zijn Naam.  
 
 

Begroeting en openingswoord 
 
 
♫ Gebed om ontferming 
  

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: Ezechiël 2,  2-5 
 
Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me 
weer op deed staan, en er werd opnieuw tegen mij 
gesproken: ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar 
dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot 
op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook 
hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo 
halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen 
zeggen: “Dit zegt God, de Heer ...” En of ze nu horen willen of 
niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat 
er een profeet in hun midden is geweest.  
 
 
Psalm 123 refrein  
 

Refrein: tot U sla mijn ogen ik op, Gij die woont in de hemel.  
 

Tot U sla mijn ogen ik op, Gij die woont in de hemel.  
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn gericht  
op de hand van hun meester.     Refrein: 
 

Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn gericht  
op de hand der gebiedster,  
zo zijn onze ogen op de Heer, onze God,  
totdat Hij zich onzer ontfermt.     Refrein: 
 

Ontferm U, Heer, ontferm U onzer;  
want wel kregen wij aan verachting meer dan ons deel.  
Onze ziel kreeg meer dan haar deel van de spot  
van wie zeker zich wanen,  
de verachting van wie zo hoog tronen.    Refrein: 
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Evangelielezing: Marcus 6, 1-6 
 

Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn 
leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht 
in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en 
zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor 
wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn 
handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon 
van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en 
Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen 
aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een 
profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten 
en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve 
dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij 
stond verbaasd over hun ongeloof Hij trok rond langs de dorpen 
in de omtrek en onderwees de mensen. 
 
 
♫  acclamatie 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o vader, o Zoon, 
o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.  
 
 
Overweging 
 
 
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, 
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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. 
 

 
 
 
Voorbede 
 
♫  Voorbede-acclamatie   
Verborgen God , laat Je toch vinden, 
treed toch tevoorschijn laat Je zien! 
Wij zoeken Jou met hart en zinnen, 
wij zoeken Jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen 
weg van onszelf,  
nabije, naar jou toe. 
 
 
Lied 
 

Er is nog zomer en genoeg  
wat zou het loodzwaar tillen zijn 
wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen ter wille was 
als iedereen niet iedereen op handen droeg 
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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. 
 
 
Vredewens 
 
 
 
 
Lied 
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels  
die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel mij ondervangen met Uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. Op eigen kracht. 
 
  
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v  Parochie Zalige Titus Brandsma 
Collecte 2: Oase Oosterbeek  (NL52 RABO 0191 8770 50) 

(u kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen) 

 
Zegenwens 
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Slotlied 
 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, 
zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd 
en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn, 
om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn 
wordt alleman geboren. 
 

Om water voor de zee te zijn  
om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, 
gezocht, gekend, verloren. 
Om avond- en morgenland, 
om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, 
om niet te zijn verloren. 
 

Om oud en wijd als licht te zijn, 
om lippen, water dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, 
gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed 
gaan mensen tot elkander. 
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