18 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
1

Openingslied
U kennen uit en tot U leven, verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!
Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.
O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.
vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

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.

2

♫ 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 aan de mensen
die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige
Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen
Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing: Jeremias 23, 1-6
Uit de profeet Jeremia.
Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde
omkomen en verloren lopen – godsspraak van de Heer -.
Daarom zegt de Heer, Israëls God, tot de herders,
die mijn volk weiden: Door uw schuld zijn mijn schapen verloren
gelopenen uiteen gedreven; ge hebt er niet op gelet.
Maar ik let wel op u om al uw misdaden
– godsspraak van de Heer -.
Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen
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uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden,
ze worden weer vruchtbaar en talrijk.
Dan stel ik herders over hen aan,
die hen werkelijk weiden.
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn,
geen van hen wordt nog vermist
– godsspraak van de Heer.
Geloof mij, de tijd komt
– godsspraak van de Heer –
dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan;
hij zal hen met bekwaamheid regeren
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In zijn tijd wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
En dit is de naam die men hem geeft:
de Heer, onze gerechtigheid.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Psalm 23
Refrein:
Mijn herder is de Heer: het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Refrein
Ik kom weer tot leven, dan trekken we verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit,
want God is zijn naam.
Refrein
Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.

Refrein

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn moeten het aanzien:
dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft,
mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.
Refrein
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Overal komen geluk en genade
mij tegemoet mijn leven lang,
en altijd kom ik terug in het huis van de Heer,
tot in lengte van dagen.
Refrein

Tweede lezing: Efeziers 2, 13-18
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze.
Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij echter
die eertijds veraf waart,
thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.
Want Hij is onze vrede,
Hij die de twee werelden één gemaakt heeft,
en de scheidingsmuur heeft neergehaald
door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,
namelijk de wet der geboden met haar verordeningen.
Hij heeft vrede gesticht
door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,
en die beiden in een lichaam met God te verzoenen
door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
En Hij is gekomen
Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart
en vrede aan hen die dichtbij waren.
Want in Hem hebben wij beiden in één Geest
toegang tot de Vader.
Woord van de Heer.

Wij danken God.

♫ Acclamatie
Alleluia.
Ik ben de goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Alleluia.
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Evangelielezing: Marcus 6, 30-34
Zij waren als schapen zonder herder.
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Marcus.
Lof zij U, Christus.
In die tijd voegden de apostelen zich bij Jezus
en brachten Hem verslag uit
over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden.
Daarop sprak Hij tot hen:
“Komt nu eens zelf mee
naar een eenzame plaats om alleen te zijn
en rust daar wat uit.”
Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden
zij zelfs geen tijd om te eten.
Zij vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar Hij heenging;
uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen
en ze waren er nog eerder dan zij.
Toen Jezus aan land ging,
zag Hij dan ook een grote menigte.
voelde medelijden met hen,
want zij waren als schapen zonder herder;
en Hij begon uitvoerig te onderrichten.
Woord van de Heer.

Wij danken God.

♫ Acclamatie: Halleluja
Overweging
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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.

Voorbeden met gesproken acclamatie
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

DIENST VAN DE TAFEL
Het halen van het Heilige Brood
Offerandelied
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 en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren.
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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 de niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander.
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 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.
Hosanna in de hoge.
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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.

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
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Communielied
Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen,
aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem.
Uw evenbeeld.
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw.
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.
Niet meer beklemd en verdeeld
niet meer in woorden gevangen,
een en gekend en bevrijd eindelijk mens zal ik zijn.
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de tafel der
armen, dan is de dag van het lam zie, Ik kom haastig, zegt Hij.
Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen,
aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem.
Uw evenbeeld.

Gebed na de communie

Mededelingen
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom)
Collecte 2: Amnesty International (nl45 trio 0198 1000 00)
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen
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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
Wie als een god wil leven hier op aarde.
hij moet de weg van alle zaad
en zo vindt hij genade
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad in weer en wind
moet sterven om te leven.
De mensen moeten sterven voor elkander
het kleinste zaad wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij het leven zelf
voor iedereen op aarde.
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