
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

1 augustus 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 
 
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 de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zin voorgoed,  
doorstroom ons met uw hartebloed.   
 
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.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
 

 ♫  Gebed om ontferming 
 

Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Kyrie eleison. 
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 ♫  Lofzang 
 

Refrein: 
Ere wie ere toekomt, lichtende levende God. (2x) 
 

U komt toe alle stem, alle veerkracht en zingen.   Refrein: 
 

Die ons verwekt en doet zijn, ons openbaart en herademt,  
één en volstrekt in allen en boven allen uit  
vader, zoon en geest, bron, water en stroming,  
liefdes eerste begin liefdesweg, liefdes volharding. Refrein: 
 

Gij die doet lichten de zee, lichten aarde en hemel  
stroom uw mensen vol kracht, doe opleven hun ogen,  
lichtende levende God.  
Moge het worden, eindelijk, wat Gij gewild hebt van meet af: 
licht dat niet dooft liefde die blijft.      Refrein: 
 
 
Gebed 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 

Eerste lezing: Exodus 16, 2-4. 12-15 
 

In die dagen, toen ze in de woestijn waren, 
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten 
te morren tegen Mozes en Aäron. 
De Israëlieten zeiden tegen hen: 
“Waren we maar door de hand van de Heer gestorven in 
Egypte, 
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten. 
Jullie hebben ons alleen maar naar de woestijn gebracht 
om al deze mensen van honger te laten omkomen.” 
Toen sprak de Heer tot Mozes: 
“Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. 
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De mensen moeten er dagelijks op uit gaan 
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. 
Dan kan ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet. 
Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. 
Dit moet ge hun zeggen: 
Tegen de avond kunt ge vlees eten 
en morgenochtend zult ge volop brood hebben. 
En het was avond toen kwartels kwamen aangevlogen, 
die neervielen over heel het kamp. 
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. 
En toen deze was opgetrokken, 
lag er over de woestijn een fijn korrelige laag, 
alsof de grond met rijp was bedekt. 
De Israëlieten zagen het en vroegen: 
“Wat is dat?” 
Ze wisten werkelijk niet wat het was. 
Mozes legde hun uit: “Dit is het brood dat de Heer u te eten 
geeft.” 
Woord van de Heer.                       Wij danken God. 
 
 
 

Psalm 34  
 

Refrein: ervaart het, ziet: mild is de Heer.  
 

Loven wil ik de Heer te allen tijde,  
de lof Gods geef ik stem, altijd weer;  
en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen:  
wie verdrukt is hoort het met verrukking.  Refrein: 
 

Toornig ziet de Heer op de verstoorders,  
dat hu voortbestaan uitsterft op aarde.  
De Heer slaat de rechtvaardigen gade,  
zijn oor vangt hun hulpgeroep op.    Refrein:  
 

Zij riepen, de Heer gaf hun antwoord,  
Hij heeft hen verlost uit hun noden.  
De heer helpt de gebrokenen van hart,  
die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij.  Refrein:  
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Evangelie: Johannes 6, 24-35 
 

In die tijd, toen de mensen bemerkten 
dat noch Jezus, noch zijn leerlingen daar waren,  
gingen zij in de botenen voeren in de richting van Kafarnaüm 
op zoek naar Jezus. 
Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden 
“Rabbi, wanneer bent U hier gekomen? 
Jezus nam het woord en zeide: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,  
maar omdat gij van de broden hebt gegeten 
tot uw honger was gestild. 
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat 
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven  
en dat de Mensenzoon u zal geven. 
Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.” 
Daarop zeiden zij tot Hem: 
“Welke werken moeten wij voor God verrichten? 
Jezus gaf hun ten antwoord: 
Dit is het werk dat God u vraagt: 
te geloven in Degene, die Hij gezonden heeft.” 
” Zij zeiden tot Hem: “Wat voor teken doet Gij dan wel 
waardoor wij kunnen zien, dat wij in U moeten geloven? 
Wat doet Gij eigenlijk? 
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn 
zoals geschreven staat: 
Brood uit de hemel gaf hij hun te eten”. 
Jezus hernam: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; 
het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven; 
want het brood van God daalt uit de hemel neer 
en geeft leven aan de wereld.” Zij zeiden tot Hem: 
“Heer, geef ons te allen tijde dat brood.” 
Jezus sprak tot hen: 
“Ik ben het brood des levens: 
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben 
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen.” 
Woord van de Heer.                  Wij danken God. 
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♫  Acclamatie  
 

Alleluia  
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven 
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  
Alleluja 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
Voorbeden 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. 
 

 
 
 

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 
 

Vrede voor jou, vrede voor jou. 
 

 
 
Communielied 
 

Neemt en eet met elkaar, leeft van het oergebaar,  
deelt tesamen 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.  
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Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Stichting Bootvluchteling, (NL97 RBRB 0918 9326 37) 

U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 
 
♫  Zegenwens 
 
De Levende zegene en behoede U.  
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.  
De levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.  
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht  
en geef ons vrede.  
 
 
 
Slotlied 
 

Wij moeten gaan;  
aan ’t lied van bevrijding voegden we weer een eigen refrein:  
zagen rondom de glans van herkenning  
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn.  
Vonden het Woord eerder gehoord,  
als nieuwe bron op eigen terrein.  
 

Laten we gaan.  
Geloof in de zegen  
die onze God steeds toegezegd heeft,  
in niemandsland soms worst’lend verkregen,  
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.  
Neem van hier mee het vaste idee:  
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.  
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Neem bij het gaan  
de mantel van vrede die we behoedzaam om mogen slaan,  
waarin de Naam vol kleur is geweven,  
vage beschutting in mensenbestaan.  
In de woestijn, vruchten en wijn:  
vrede en zegen: laten wij gaan! 
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