
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alles wat je thuis laat, is mooi meegenomen 
11 juli 2021 

Vijftiende Zondag door het jaar 



 
 

 

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 huis-

genoot 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 zakdoek-
jes! 

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 verla-

ten 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: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 
 
De locatieraad. 

 
 

Liederen en zingen 
Het zingen van de liederen (door meerdere cantors) wordt afgewisseld 
met het spreken van de tekst van een couplet door de kerkgangers. 
Hiertoe zijn er aanduidingen geplaatst: C=Cantors en AS=Allen spre-
ken. 
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Alles wat je thuis laat, is mooi meegenomen 

 

O p e n i n g 

 

♫  Vrede voor jou 
Allen spreken: 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
 

Cantors: 
Niemand komt hier vrij van het kwade 
niemand gaat straks hier weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen één te klein, -  
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal wij leven van elkaar. 
 
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt –  
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 

 

Welkom 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Wereldwijs 
L  Ik ga op reis, 

Met een tentje naar Terschelling, 
op de fiets naar Parijs. 
Ik ga op reis, 
alleen of met een groep, 
en word zo wereldwijs 
 
Welke richting moet ik nemen? 
Krijg ik onderweg problemen? 
Of is er een goede kaart? 
Wie kan mij wegwijs maken 
om de weg niet kwijt te raken? 
Loopt er iemand mee 
die mij op reis bewaart? 
 
Mijn hele leven is een trektocht; 
ik ben non-stop op weg. 
En ik beklim de hoogste toppen, 
weet soms heg noch steg. 
Ik knoop mijn reiszak dicht, 
die is soms zwaar, soms licht 
en mijn kompas wijst alle kanten op: 
ik ben op reis, mijn leven lang, 
daar groei ik van. 

 
 

♫  O, waar wil je heen gaan  
Allen spreken: 

O, waar wil je heen gaan  
en kan ik je volgen? 
En hoe overleef je?  
Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, 
geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken –  
hoe kun je bestaan? 
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Cantors: 
O, waar wil je heen gaan  
en kan ik je volgen? 
En wat is de missie 
waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? 
Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch 
die jouw liefde heeft? 
 
Ik ga waar ik gaan kan 
en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen 
naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel 
of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: 
Ik leer je mijn weg. 

 
 
 

D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Eerste Lezing Amos 7, 12-15 
In die dagen zegt Amasja, de priester van Bethel, tot Amos:  
ziener, ga heen, vlucht, jij, naar het land van Juda;  
eet daar je brood en profeteer daar!– 
in Bethel zul je niet meer doorgaan met profeteren,–  
want dit is een heiligdom van de koning  
en een eigendom van de staat!  
 
Maar Amos antwoordt en zegt tot Amasja:  
ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon;  
nee, veefokker was ik en kweker van moerbeivijgen; 
Maar God, de ENE, heeft mij van achter de kudde weggehaald;  
en de ENE heeft tot mij gezegd:  
ga op weg en profeteer tot mijn volk Israël! 
 
Woord van de Levende 

A  Wij danken God 
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♫  Gemaakt voor het leven 
Allen spreken: 

Genood tot ’t goede en niet tot ’t kwaad, 
’t leven behoeden alwat is geschaad, 
gaan mensen ’n weg in ’n leven omstreden, 
een leven dat deel heeft aan toekomst, verleden. 
 

Cantors: 
Gemaakt voor het leven en niet voor de dood, 
geroepen te geven van water en brood, 
gaan mensen ’n weg in een wereld vol haat, 
een wereld die deel heeft aan goed en aan kwaad. 
 
Geheeld van verleden geroepen tot zijn, 
volop kostbaarheden en levenspijn,  
gaan mensen ’n weg geleid door de wind 
op adem van God jij mensenkind mensenkind. 
 
 

Evangelielezing Marcus 6, 7-13 
En hij trekt rond door de dorpen in de omgeving 
en geeft er onderricht. 
Dan roept Jezus de Twaalf bij zich  
en begint hen uit te zenden, 
twee aan twee,   
en geeft hun macht over de onreine geesten.  
En hij gebiedt hun niets mee te nemen op de Weg,  
niets dan een stok,- 
geen brood, geen reiszak, geen kopergeld in de gordel.  
‘Jullie doen maar sandalen aan je voeten,  
maar je moet geen extra hemd aantrekken.’ 
Verder zegt hij tegen hen:  
‘Vind je eenmaal ergens onderdak,  
dan blijf je daar, tot je weer uit die plaats vertrekt.  
En als een plaats jullie niet ontvangt  
en zij niet naar je luisteren,  
ga daar wég en ga verder, 
maar schudt het stof van je voeten af,  
hun tot een getuigenis.  
En zij gaan op weg en brengen de boodschap, 
dat de mensen zich moeten omkeren.  
En zij drijven velerlei demonen uit  
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en zalven vele zieken met olie  
en bewerken genezing. 
 
Woord van de Levende 

A  Wij danken God 
 
 

♫  Acclamatie – Spoor van uw gerechtigheid 
Allen spreken: 
Refrein: 

Kom en breng ons op het spoor van uw gerechtigheid. 
Ga ons in uw liefde voor tot in de eeuwigheid. 
 

Cantors: 
Leven gaat van dag tot dag 
Wat is nog een mensenleven waard? 
Wie kijkt naar een ander om,  
die verdreven wordt van huis en haard? 
 

Refrein… 
 
Jij hebt ons het brood geleerd te delen 
met wie niet te eten heeft. 
Help ons als wij onderweg 
mensen zien om wie geen ander geeft. 
 

Refrein… 
 

 

Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof in God, die vanaf het begin 

begaan is met heel de schepping 
en is opgetrokken met mensen. 
Hij wordt genoemd: 
‘Ik zal er zijn voor allen,  
niemand uitgesloten’. 
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Hij is de kern, de bron van onderlinge verbondenheid. 
Op Hem wil ik mijn leven afstemmen 
zijn naam maken tot rode draad van mijn leven. 
 
Ik geloof in Jezus, 
die zich met hart en ziel inzet 
voor het geluk en welzijn van mensen, 
die ons voorgaat op de ware levensweg 
en ieder uitzendt 
om het rijk van vrede waar ieder meetelt 
te verkondigen en in praktijk te brengen. 
 
Ik geloof dat Jezus de naam van God  
belichaamde in woord en gebaar 
tot zijn dood op het kruis. 
 
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd 
en dat Hij elke dag opnieuw verrijst 
in mensen die vandaag 
het opnemen voor elkaar 
in het bijzonder voor wie kwetsbaar zijn. 
 
Ik geloof in zijn Geest, 
die ook vandaag mensen bezielt, 
die uitgezonden worden 
om te verbinden en te helen, 
om de weg te gaan van breken en delen, 
van goedheid en verbondenheid. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
die zorg draagt voor de aarde 
die opkomt voor recht en vrede, 
die steeds gericht is op verbinding 
ten gunste van het geheel.  
 
Amen. 
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Voorbede 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Wees niet een naam zonder gezicht, 
maar een levende mens als een licht voor de mensen. 
 

L  God,  
ons leven is als een reis,  
maar waar gaan we eigenlijk heen? 
Moeten we onze dromen achterna? 
Of kunnen we beter het pad inslaan 
dat de meeste mensen kiezen? 
Help ons als we zoeken naar antwoorden. 
 
Wat hebben we nodig en wat is ballast? 
De goede dingen van vroeger zou je het liefst vast willen houden. 
Het kost zelfs moeite om los te komen van je zorgen  
en van alles waarover je piekert 
Help ons om ruimte te scheppen in ons hoofd en in ons hart. 
 
We zijn op zoek naar nieuwe verten 
maar dragen ons verleden altijd mee, 
dat wat vertrouwd is en wat we kennen. 
De mensen waarvan we houden: 
je laat ze niet graag gaan. 
Help ons bij het vinden van onze weg. 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Wees niet een naam zonder gezicht, 
maar een levende mens als een licht voor de mensen. 
 

V  Parochiële intenties 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Wees niet een naam zonder gezicht, 
maar een levende mens als een licht voor de mensen. 

 
 
 
 



 

8 
 

Gebed 
A  God, 

ze zeggen wel dat loslaten bij het leven hoort, 
maar juist dat is zo moeilijk. 
Verlos ons van de krampachtigheid. 
Laat ons ontdekken dat loslaten niet altijd verlies is, 
maar ook deuren opent naar iets nieuws. 
Amen. 

 
 

Onze Vader 
A  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 
 
 

♫  Geniet van het goede 
C  Geniet van het goede dat God je heeft gegeven 

de wind in je haren en de zon op je gezicht. 
Geniet van het leven 
het spel van kleine kind'ren 
het zingen van een merel in het stille avondlicht. 
 

Refrein: 
 Leef hier en nu met de dag van vandaag 
 en drink met volle teugen van de schoonheid om je heen. 
 Leef hier en nu met de dag van vandaag 
 de kleuren van de aarde, het stromen van rivieren, 
 de vreugde van een woord dat rust in God in Hem alleen. 
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Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte 
je mag opnieuw beginnen zo vaak als je dat wilt. 
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open 
vermijd de kouwe drukte en word van binnen stil. 
 

Refrein… 
 
Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven 
en leg al je zorgen in de handen van de Heer. 
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde 
geniet van het moment want dit moment dat komt niet weer. 
 

Refrein … (2x) 
 
 

Achter de horizon 
L  Je kunt blijven zitten 

en de wereld aan je 
voorbij zien trekken. 
Je kunt op je plaats blijven 
en wachten op wat 
het leven je aanreikt. 
Maar wie op weg gaat, 
ontdekt dat er méér is: 
dat er wegen zijn 
die je nooit had vermoed, 
dat er kansen komen 
die je nooit had gekregen 
als je je horizon  
niet verschoven had. 
 
Ga maar op weg 
op hoop van zegen 
en zet de stap 
naar wat je niet kent. 
Laat je leiden door je dromen 
en geloof dat je er komt. 
Want met een beetje geloof 
kun je bergen verzetten, 
met een sprankje hoop  
krijg je vleugels om te gaan 
en met een beetje liefde 
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breng je wegen bij elkaar 
en loop je samen 
tot achter de horizon. 

 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
 
 

♫  Kom ga mee 
Allen spreken: 

Kom ga mee, geef ieder een hand, 
samen bouwen aan een nieuw land, 
het rijk van God leeft diep in mijn hart, 
vandaag begint een nieuwe start. 
 

Cantors: 
Zet je zorgen nu maar opzij, 
slechte tijden gaan weer voorbij. 
Vergeet niet dat er steeds mensen zijn, 
die jou verlossen uit je pijn. 
 
Lach en zing, en wees weer eens mens. 
Geef, vergeef, vervul eens een wens. 
Ben jezelf en help elkaar: 
een stukje rijk van God is daar. 
 

 
 

Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Caritas 
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Arsis wenst u allen 
een hele fijne vakantie 

toe 
en zien u graag weer 

terug 
op 19 september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 11 juli 2021 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met em. pastoraal werker Ben Piepers. 


