
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

8 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 tot herder ons gegeven,  
Wij zijn de schapen die Gij wijdt;  
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.  
 
 
 
Begroeting en openingswoord 
 
 
 

 ♫  Gebed van ontferming 
 

Luister, wees genadig, Heer, gedenk toch uw volk! Amen! 
 

 
 
 ♫  Lofzang 
 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
Naam die ons leven draagt! 
 
 

 
Gebed 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 

Eerste lezing: 1 Koningen 19, 4-8 
 

In die dagen kwam Elia na een tocht van een dag  
in de woestijn bij een bremstruik. 
Hij zette zich eronder neer. Hij verlangde te sterven en zei: 
“Het wordt mij te veel, Heer; laat mij  sterven want ik ben niet 
beter dan mijn vaderen”. 
Daarop ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. 
Maar opeens stiet een engel hem aan en zei tot hem: 
“Sta op en eet.” 
Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde 
een koek, op gloeiende stenen gebakken, en een kruik water. 
Hij at en dronk en legde zich weer te ruste. 
Maar opnieuw, voor de tweede maal 
stiet de engel van de Heer hem aan en zei: 
“Sta op en eet; anders gaat de reis uw krachten te boven”. 
Toen stond hij op, at en dronk 
en, gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen en nachten 
tot hij de berg van God, de Horeb bereikte. 
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:  
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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:  

 
 
 
 

Evangelielezing: Johannes 6, 41-51 
 

In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had:  
Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, 
en zij zeiden: “Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, 
en kennen wij zijn vader en moeder niet? 
Hoe kan Hij dan zeggen: 
Ik ben uit de hemel neergedaald?” 
Maar Jezus sprak tot hen: “Mort toch niet onder elkaar. 
Niemand kan tot Mij komen 
als de Vader die Mij zond hem niet trekt; 
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 
Er staat geschreven bij de profeten: 
En allen zullen door God onderricht worden. 
Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. 
Niet dat iemand de Vader gezien heeft: 
alleen Degene die uit God is, heeft de Vader gezien. 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
wie gelooft, heeft eeuwig leven. 
Ik ben het brood des levens. 
Uw vaderen, die het manna hebben gegeten in de woestijn, 
zijn niettemin gestorven; 
maar dit brood daalt uit de hemel neer 
opdat wie er van eet niet sterft. 
Ik ben het levende brood 
dat uit de hemel is neergedaald. 
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. 
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, 
ten bate van het leven der wereld.” 
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     Samen spreken wij ons geloof uit. 
 

Ik geloof in God die hart heeft voor mensen. 
Ik geloof in God, die zichtbaar wordt  
waar de één zich liefdevol inzet voor de ander. 
Ik geloof in God, die nabij is  
waar mensen elkaar aanzien en naaste worden. 
 

Ik geloof in God wiens mildheid tastbaar wordt,  
wanneer mensen de vreemdeling opnemen;  
oog en hart hebben voor wie anders zijn  
van huidskleur, afkomst of geaardheid. 
 

Ik geloof in God die mensen  
verantwoordelijkheid heeft gegeven  
en wil dat zij de aarde leefbaar maken. 
Ik geloof in God die mensen  
aanmoedigt het goede te doen. 
 

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus,  
die heeft laten zien wat echte liefde is  
en zijn leven tot de dood toe heeft gegeven;  
die in deze wereld mensen bezielt met zijn geestkracht. 
 

Ik geloof in de Geest van God,  
die mensen vernieuwt met moed en vertrouwen  
om te getuigen van liefde, zusterschap en saamhorigheid. 
 

Ik geloof in de gemeenschap van  
mensen die ondanks alle verschillen en tegenstellingen  
gericht is op gerechtigheid, vrede en heelheid van de aarde. 
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Voorbeden met gesproken acclamatie 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 
 

Muziek 
 
 
 

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. 
 

 
 
Muziek 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
 

Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap 
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Caritas, (NL68 RABO 0157 6511 85) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
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Zegenwens 
 
 
 
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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