
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

25 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 
 

Gij zijt  zand onder blote voeten 
en de dauw in het ochtendlicht. 
Gij zijt stromen van regenwater 
en een wolkenvergezicht. 
Gij alleen zijt de zachte lijnen 
uitgesleten in kiezelsteen. 
Gij zijt warmte in kille nachten 
en ik kan niet om U heen 
  

Gij zijt licht op mijn duis’tre wegen 
en de schaduw in felle zon. 
Gij zijt  wind in mijn bolle zeilen 
en het water in mijn bron. 
Gij alleen zijt het schaterlachen 
in de doodstilte om mijn heen. 
Gij zijt rust in mijn jachtig leven   
en ik kan niet om U heen. 
  

Gij zijt vriendschap van al mijn vrienden 
en hun kracht in mijn laatste uur 
Gij zijt trouw van mijn liefste mensen 
en in hartstocht zijt Gij vuur 
Gij alleen zijt de volle aandacht 
en de liefde zijt Gij alleen 
Gij zijt hier en al zou ik willen 
nee, ik kan niet om U heen. 
 
 
 
Begroeting 
  
 

 
♫  Gebed om ontferming 
 

Onze hulp is in de naam van de Heer. 
Die hemel en aarde heeft gemaakt.  
God wees ons genadig en ontferm U over ons. 
Wil onze zonden vergeven, schep in ons een zuiver hart  
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en doe Uw aanschijn over ons lichten,  
want groter dan ons zwakheid is Uw ontfermende liefde.  
De almachtige God ontferme zich over ons,  
vergeve onze zonden, en geleide ons ten eeuwige leven.Amen.  
 

Keer U tot ons Heer, en gij zult ons doen leven.  
En Uw volk zal zich in U verheugen.  
Toon ons Heer Uw barmhartigheid en schenk ons Uw heil.  
Heer verhoor ons gebed en ons roepen kome tot U.  
De Heer zij met ons.  
Hij schenke ons zijn Geest. Amen. Amen. 
 
 
Gebed met gezongen acclamatie 
Heer ontferm U over ons. Amen. 
 
 
 
 

Dienst van het Woord 
 
Eerste Lezing: 2 Koningen 4, 42-44 
 

Uit het tweede boek der Koningen. 
In die dagen kwam er iemand uit Baäl-Salisa. 
In zijn tas bracht hij voor de man Gods als eerstelingen 
twintig gerstebroden en wat vers koren mee. 
Elisa zei: “Geef dit te eten aan de mannen.” 
Zijn dienaar antwoordde: 
“Hoe kan ik dat nu voorzetten aan honderd man?” 
Maar hij herhaalde: 
Geef het de mannen te eten. Want zo spreekt de Heer: 
Zij zullen eten en overhouden.” 
Nu zette hij het de mannen voor. 
Zij aten en hielden nog over zoals de Heer gezegd had. 
Woord van de Heer.          Wij danken God. 
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Psalm 145  
 

Refrein:  
aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder.  
 

Al uw werken spreken uw lof,  
dankbaar zegenen U uw getrouwen;  
sprake gaat van uw goddelijk rijk  
en getuigenis van uw vermogen.    Refrein: 
 

aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft,  
altijd weder; Gij opent uw hand en verzadigt  
uit uw overvloed alles wat leeft.    Refrein: 
 

Gerecht is de Heer in zijn wegen,  
genadig in al wat Hij doet;  
de Heer is wie Hem aanroept nabij,  
elk die Hem aanroept in vertrouwen.   Refrein: 
 
 
 
 
Evangelie: Johannes 6, 1-15 
 

In die tijd begaf Jezus zich 
naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. 
Een grote menigte volgde Hem, 
omdat zij tekenen zagen, die Hij aan de zieken deed. Jezus 
ging de berg op 
en zette zich daar met zijn leerlingen neer. 
Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.  
Toen Jezus zijn ogen opsloeg 
en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij 
aan Filippus: 
“Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?” 
Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, 
want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. 
Filippus antwoordde Hem: 
“Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen, 
dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.” 
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Een van de leerlingen, 
Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 

 
“Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, 
maar wat betekent dat voor zo’n aantal?” 
Jezus echter zei: 
“Laat de mensen gaan zitten”. 
Er was daar namelijk veel gras. 
Zij gingen dan zitten; 
het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. 
Toen nam Jezus de broden 
en na het dankgebed gesproken te hebben, 
liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, 
alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. 
Toen ze verzadigd waren, zei Hij tot zijn leerlingen: 
“Haalt nu de overgebleven brokken op 
om niets verloren te laten gaan.” 
Zij haalden ze op 
en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, 
welke door de mensen na het eten overgelaten waren. 
Toen de mensen het teken zagen, dat Hij had gedaan zeiden 
ze: 
“Dit is stellig de profeet, die in de wereld moet komen.” 
Daar Jezus begreep, dat zij zich van Hem meester wilden 
maken 
om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, 
trok Hij zich weer in het gebergte terug, 
geheel alleen. 
Woord van de Heer.                         Wij danken God. 
 
♫  Acclamatie 
Alleen een woord om te vertrouwen,  
alleen een mens om op te bouwen  
tot Uw stad van vrede komt. 
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Overweging 
 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in een persoonlijke God, een ruimhartige God  
met een menselijk gezicht, een Vader die mijn woordeloos 
bidden begrijpt en bij wie plaats is voor iedereen. 
 

Ik geloof in een barmhartige God die niet beschuldigend wijst 
maar met open armen mensen in Zijn warmte en liefde 
opneemt. 
Niet alleen zij die het Christendom belijden, maar ook mensen 
die leven in navolging van Hem zonder Hem ooit gekend te 
hebben. 
 

Ik geloof in Jezus, de mensenzoon, Hij die aan de 
voorspellingen gestalte gaf, Zoon van Jozef en Maria, die zuiver 
en rein van geest was. Later Zoon van God genoemd. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest die Zijn adem over- en in mij 
blaast, een warme stroom die mij vervult van liefde om door te 
geven, niet alleen aan allen die mij dierbaar zijn, maar ook aan 
hen, die mij vreemd zijn. 
 

Ik geloof in de kerk als heilige plaats van samenkomst om  
leven en  dood met elkaar te vieren in verbondenheid. Immers  
Hijzelf heeft gezegd: “Ik ben het begin en het einde ”Door 
rituelen wordt het onzichtbare, het mysterie, zichtbaar gemaakt. 
 

Ik geloof dat allen die ons voorgegaan zijn samen met de 
engelen welwillend op ons neerzien en ons behoeden en 
beschermen. Amen. 
 
 
Voorbede met gesproken acclamatie 
Heer onze God, wij bidden u verhoor ons 
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Collectelied  
 

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 (2x) 

 
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 
 
 
Communielied 
 

Neemt en eet met elkaar leeft van het oer gebaar. 
Deelt tezamen brood en wijn heelt de onmacht en de pijn. 
 

Neemt en drinkt met elkaar wordt als een bedelaar 
Levend met een open hand die geluk om niet ontvangt. 
 

Komt, vernieuwt het verbond stemt in met hart en mond 
Dankt de God die leven doet ons tot liefde samenroept. 
 
 
Slotgebed 
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Mededelingen 
 

Bij de uitgang van de Kerk staan de collectemandjes 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: EPAFRAS, (NL38 INGB 0005 6760 67) 
 

 
 
Slotlied 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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