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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 

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: www.rkkerkbennekom.nl/. 
 

De locatieraad 
  

https://www.rkkerkbennekom.nl/
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GONG 

ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die gemaakt heeft hemel en aarde 

 Eer zij de heerlijkheid Gods 
 Vader, Zoon en heilige Geest 

 Onze hulp is in de naam van de Heer 
 die gemaakt heeft hemel en aarde 

WELKOM 

ONTSTEKEN VAN HET LICHT 

LICHT VOOR ONS UIT 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet 
Steek ons aan en maak ons bevlogen! 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet 

DREMPELGEBED 
Gij, die in ons hart 
een verlangen naar U wekt 
en ons roept 
uw naam uit te spreken 
en te bezingen: 
laat uw woord 
weerklank vinden in ons hart 
opdat wij ons thuis voelen bij U, 
ondoorgrondelijk geheim 
en hartverwarmende bron van ons bestaan 
vandaag en tot in eeuwigheid.  
Amen 

 

  



4 
 

DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS 
cantors 1+4. Allen lezen 2+3 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t Woord aan ons geschiedt 
God roept Zijn Naam over ons uit 
en wekt in ons het lied 

2. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng’len troost, 
waar Gij u vinden laat? 

3. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

4. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van 't woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 

PSALM 45 
Antifoon gezongen. Verzen worden gelezen, om en om lector en allen. 
Antifoon: Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid;  

Betovering legt zich op uw lippen 
zo heeft God u gezegend voor immer. 

1. Koningsdochters zijn onder uw schonen, statig, 

rechts van u, uw gemalin in het glanzende goud van 0fir.  

 

2. Luister, jonkvrouw, zie op, geef gehoor; zo de koning uw 

schoonheid begeert 

— hij, uw heer—buig u voor hem neder.  

 
3. Geroepen weet ik mij uw naam geslacht op geslacht te doen leven; 

zo mogen de volken u loven van thans tot in eeuwigheid.  
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4. Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest, 

tot in eeuwen der eeuwen. Amen.  Antifoon 

 

LEZING: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10ab 

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een 
groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan 
onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij 
was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen 
aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had 
zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn 
staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp 
die op de aarde. En de Draak stond vóór de Vrouw, die zou baren om 
zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, 
een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind 
werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte 
naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik 
hoorde een stem in de hemel roepen: “Nu is gekomen het heil en de 
macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn 
Gezalfde.” 

STILTE NU 
Stilte nu. 

Deze bijeenkomst moge ons geven kracht. 
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. 

Stilte nu. Stilte nu. 

STILTE 

LOFZANG VAN MARIA 

Antifoon: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om 
God, mijn Verlosser. 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer 
Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
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Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd 
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed 
De Machtige groot is zijn Naam! Antifoon: 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
Voor ieder die Hem erkent.    

Hij doet zich gelden met krachtige arm 
Vermetelen drijft Hij uiteen 

Machtigen haalt hij omlaag van hun troon 
Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Antifoon: 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed 
Maar rijken gaan heen met ledige handen.  

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan 
Zijn milde erbarming indachtig.  

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd 
Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd: Antifoon 

 

MUZIEK 

WIEROOK ONTSTEKEN 

LAAT MIJN GEBED MOGEN STIJGEN 
Laat mijn gebed mogen stijgen 
als wierook omhoog tot uw aanschijn 
moge het als ik mijn handen ophef 
tot een waardig offer u zijn 
Wanneer ik roep tot U. 
Verhoor mij o Heer. 
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VOORBEDEN 
Bidden we tot God, 
Op voorspraak van Maria. 
 
Voor de grote wereldkerk 
die zich moeder noemt 
en zich wereldwijd heeft georganiseerd 
tot een machtig lichaam; 
dat ze waarachtig moeder mag worden 
naar het voorbeeld van Maria: 
vol ontvankelijkheid voor de Geest van God. 
                                                                                        
Voor onze eigen geloofsgemeenschap 
en voor alle groepen die, 
vaak onaanzienlijk en verspreid, 
steeds weer bijeenkomen in Jezus naam; 
dat ze zich openstellen voor God 
en als Maria vruchtbaar worden 
door de Geest. 
 
Voor alle mensen van goede wil, 
voor allen die oprecht streven 
naar gerechtigheid in de wereld, 
voor mensen die opkomen voor de zwakken 
en behoeftigen in de samenleving; 
dat ze volharden in hun goede werk, 
dat ze vol vreugde blijven bouwen 
aan Gods woning onder de mensen. 
 
Intenties 
 
God, wij bidden vandaag tot U 
op voorspraak van Maria. 
Daarom richten we ons tot haar 
met de woorden: 
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Wees gegroet, Maria, 
vol van genade, 
de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

WEES GEGROET MARIA 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
De Heer is met U, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en 
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons zondaars, 
Bid voor ons zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood,  
Amen, amen.  

MEDEDELINGEN EN COLLECTE 

SLOTGEBED 
Heilige en Enige 
Laat uw naam 
onze kracht en ons behoud zijn 
bij alles wat wij doen 
en al wat wij ondervinden 
aan lijden en pijn, vreugde en hoop: 
Sta niet toe dat wij vervreemden van U 
en houd de liefde in ons brandend, 
waardoor de aarde goed kan worden 
deze dag en tot het einde van onze dagen.  
Amen 
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WAAR VRIENDSCHAP IS EN LIEFDE 
Cantors refrein. Allen lezen coupletten 

Refrein: Waar vriendschap is en liefde: daar is God! 

Laat ons verheugd en vol ontzag  
voor hem zingen dit lied voor hem die leeft.  
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar.  Refrein 

Op deze plaats bijeengekomen  
laat ons nu een van geest zijn, onverdeeld van hart.  
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt.  
Dat in ons midden liefde woont, God zelf.   Refrein 

Mogen wij zien met allen die al daar zijn,  
verheerlijkt in uw licht, uw Aangezicht –  
onmetelijke vreugde, zekerheid  
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.  Refrein 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Cantors:  

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. 

Allen lezen, waarna cantors zingen: 

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. 

 


