
 

 
 
 
 

22 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 
 

Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader.  
Wij danken U voor al wat leeft.  
 

Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.  
 

Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.  
 

Gij zijt ons licht ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.  
 

Daarom moet alles U aanbidden,  
Uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader Gijzelf zijt in ons midden.  
O Heer, wij zijn van Uw geslacht. 
 
 

 
Begroeting en openingswoord 
 
 
 

 ♫  Gebed van ontferming 
 

Heer ontferm U. (3x) 
 
 
 ♫  Lofzang 
 

Zingt van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen.  
Hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:  
houdt Hem in ere!  
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Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,  
bron van geluk, voor wie Hem wil geloven:  
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge;  
houdt hem in ere!  
 

Zingt van de Geest, adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven;  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen;  
houdt Hem in ere!  
 
 

 
Gebed 

 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 
 

Eerste lezing: Jozua 24, 1-2a.15-17,18b 
 

In die dagen riep Jozua alle stammen  
van Israël in Sichem bijeen, 
met de oudsten van Israël, de familiehoofden, 
de rechters en de schrijvers. 
Toen zij voor God stonden, richtte Jozua zich tot het volk  
en sprak: “Zo spreekt de Heer God van Israël: 
Als gij de Heer niet wilt dienen, 
kies dan nu wie gij wel dienen wilt: 
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier 
hebben vereerd 
of de goden van de Amorieten, in wier land gij woont. 
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.” 
Het volk antwoordde: 
“Wij denken er niet aan de Heer te verlaten  
en andere goden te vereren. 
De Heer onze God heeft ons en onze vaderen  
uit Egypte geleid, uit het land van de slavernij. 
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht 
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en ons beschermd op al onze tochten 
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen. 
Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.” 
Woord van de Heer.                          Wij danken God. 
 
 
 
 

Psalm 18 
 

Refrein: 
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. (2x) 
 

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,  
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Refrein: 
 

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,  

mijn schild, mijn behoud en bescherming.  Refrein: 
 

wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,  
dan doet geen vijand mij kwaad.    Refrein: 
 

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,   
verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.   Refrein: 

 
 

 
 
 
 

Evangelielezing: Johannes 6, 60-69 
 

In die tijd zeiden velen van Jezus’ leerlingen: 
“Deze taal stuit iemand tegen de borst. 
Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?” 
Maar Jezus, die uit zichzelf wist  
dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: 
“Neemt gij daar aanstoot aan? 
Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen 
naar waar Hij vroeger was? 
Het is de geest, die levend maakt, 
het vlees is van geen nut. 
De woorden, die Ik tot u gesproken heb, 
zijn geest en leven. 
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Maar er zijn er onder u, 
die geen geloof hebben.” 
– Jezus wist inderdaad van het begin af aan 
wie het waren die niet geloofden 
en wie Hem zouden overleveren. – 
Hij voegde er aan toe: 
“Daarom heb Ik u gezegd, 
dat niemand tot Mij kan komen 
als het hem niet door de Vader gegeven is.” 
Ten gevolge hiervan 
trokken velen van zijn leerlingen zich terug 
en verlieten zijn gezelschap. 
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 
“Wilt ook gij soms weggaan?” 
Simon Petrus antwoordde Hem: 
“Heer, naar wie zouden wij gaan? 
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven 
en wij geloven en weten, dat Gij de Heilige Gods zijt.” 
Woord van de Heer.                          Wij danken God.  

 
 

 
♫  Acclamatie  
 

Uw woord is waarheid Heer,  
uw woord is de weg waarvan uw volk niet wijken wil.  
Wie zal ons leiden. 
 
 
 

Overweging 
                                          
 
 
Geloofsbelijdenis   
    

Ik geloof in God, 
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 
Ik geloof dat God in mij is 
en dat ik ben in Hem. 
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Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 
bestaat in het volbrengen van Gods wil. 
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 
ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 
dat alle mensen van hun naasten houden 
en zo met anderen omgaan 
als zij ook zelf behandeld  zouden willen worden. 
 

Ik geloof dat de reden waarom wij leven 
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde 
de  grootste kracht is 
om het Rijk van God te vestigen op aarde, 
dan zal er een nieuwe ordening zijn 
waarin menselijkheid, waarachtigheid en 
solidariteit zullen heersen. Amen. 
 

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

 
 
 

 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
 
Collectelied 
 

Gezegend zijt Gij, gezien heel uw schepping,  
het licht van de dag en de donkere nacht.  
 

Gezegend zijt Gij, om lucht en om water,  
rivieren en zeeën, één levende stroom. 
 

Gezegend zijt Gij, om groeizame aarde,  
om zaden en bloesem en al het gewas. 
 

Gezegd zijt Gij, om wind en om regen,  
de wouden en bossen, zij zingen uw lof.  
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Gezegend zijt Gij, om ruimte te over,  
de maan en de sterren, ongrijpbaar nabij.  
 

Gezegend zijt Gij, Gij schepper van dieren,  
de panter, het geitje, de leeuw en het lam.  
 

Gezegend zijt Gij, om mensen, uw kind’ren,  
tot leven geroepen, soms even uw beeld.  
 

Gezegend zijt Gij, om tijd ons gegeven,  
om dagen van werken, om uw dag van rust.  
 

Gezegend zijt Gij, om brood voor het leven, 
om mensen die delen hun have en goed. 
 

Gezegend zijt Gij, om heldere klanken,  
om talen en woorden, die reiken naar U! 
 

Gezegend zijt Gij, om hemel en aarde,  
beadem de woorden ontvang onze stem. 
 
 
Communiegebed 
 

V: God onze Vader, 
    als gemeenschap van Jezus Christus 
    zijn wij hier bijeen gekomen 
    rond Uw woord en tafel. 
    Wij hebben uw boodschap van liefde 
    voor onze wereld aanhoord. 
    Wij danken U voor Uw trouw 
    aan ons en aan heel Uw schepping. 
    U neemt het voor ons op 
    tegen de machten van het kwaad 
    en tegen alle schijnbaar noodlot in. 
 

A: U bent onze bondgenoot, God, 
     bevrijdend roept U ons op 
     tot de orde van een nieuwe werkelijkheid: 
     Een aarde waar liefde en vrede is, 
     een bewoonbare wereld voor allen. 
     Wij hebben Uw zoon herkend, 
     Jezus van Nazareth, een mens onder mensen. 
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     Hij is het teken van Uw trouw, 
     een levend bewijs van Uw liefde. 
     Een bron van kracht om samen te werken 
     aan Uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
 

V: Hij is Uw naam in onze handen, 
     Uw beeld in onze harten. 
     Hij is het licht der wereld. 
     Hij biedt uitzicht in ons mensenbestaan. 
     Hij is ons teken dat U uiteindelijk 
     de dood teniet zult doen. 
     Als eerste verrezen, wijst Hij ons de weg 
     naar een eeuwig leven. 
     Wij willen u daarvoor danken, God onze Vader, 
     want Uw woord is vlees geworden 
     en is toegankelijk geworden voor ieder van ons 
     in Jezus, Uw  zoon, onze Heer. 
 

A: God onze Vader, Uw zoon is onze broeder. 
     In Hem bent U aan ons gelijk te worden, 
     één God met ons. 
     In het brood geeft Hij zichzelf 
     als leeftocht voor allen. 
     Hij nodigt ons aan Zijn tafel, 
     Hij deelt met ons Zijn lichaam. 
     Zijn leven is ons leven, Zijn God, onze God, 
     Zijn Vader, onze vader. 
 

V: God, U die ons toekomst geeft, 
     grond onder onze voeten, een begaanbare weg, 
     vrijheid en beweging, kracht om lief te hebben. 
     Wij danken U voor Uw zoon, 
     U heeft Hem gezonden 
     als een vriend voor mensen, een goede herder. 
     Barmhartig zoekt Hij ons op. 
 

A: Hij verplaatst zich in onze omstandigheden, 
     ons leven levend ten einde toe, 
     onze dood stervend is Hij ons voorgegaan. 
     Man van smarten, vertrouwd met pijn en verdriet, 
     zegevierend over zonde en dood 
     staat Hij op waar wij machteloos neerliggen. 



 
V: Baanbrekend voert hij ons 
     uit de ban der slavernij. 
     In Uw naam, God onze Vader, wijst Hij ons 
     op nieuwe mogelijkheden, 
     op een andere manier van leven. 
 

A: In deze communieviering 
     mochten wij het lichaam ontvangen 
     van Jezus Christus Uw zoon. 
     Hij is het levende brood, als voedsel 
     aan ons gegeven, opdat wij, hierdoor gesterkt 
     vreugde en pijn samen kunnen delen 
     en zo levend werkelijk goed zijn voor elkaar. 
     Wij vragen U ons daarbij te helpen. Amen. 
       
 
 
 

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. 
 
 
Communie 
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Communielied 
 

Gij zelf zijt Heer, het levend brood gebroken voor ons heil. 
De band die ons tezamen houdt. Gij, die verrezen zijt. 
Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: 
Eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor ons heil. 
Ik ben het brood dat leven geeft aan wie in Mij gelooft. 
Ik doe hem opstaan uit de dood, wanneer ik weder keer. 
Wij delen thans hetzelfde brood tot opbouw van de Kerk 
’t Geloof dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer 
 
Gij zelf zijt Heer, het levend Brood gebroken voor ons heil 
De band die ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. 
 
 
 
♫  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:  Manege zonder Drempels (NL42 RABO 0387 0733 37) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen 
 
 

 
Zegenwens 
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Slotlied 
 

Hij ging van stad tot stad, hij sprak: ”tot u ben ik gezonden” 

voor zieken en gewonden had hij een woord, een onderdak. 

 

Refrein: Alles heeft hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan? 

 

Hij gaf aan blinden het gezicht, de nacht heeft hij verdreven, 

gaf doden weer het leven, waar hij voorbijging werd het licht.       

Refrein 

 

Daags voordat hij gestorven is heeft hij het brood genomen 

“hiertoe ben ik gekomen, doet dit tot mijn gedachtenis”.        

Refrein 

 

En al wie Jezus’ naam belijdt zal wonderen verrichten 

en als een lamp verlichten de lange gang van onze tijd.       

Refrein 
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