“ Blijvend actueel”

29 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
Komt luister naar de woorden
die ik u heden zeg;
zij wijzen u het leven,
de waarheid en de weg.
Komt, luistert alle mensen
die zoeken naar geluk:
mijn last is licht te dragen
want liefde heet mijn juk.
Gelukkig die zachtmoedig
de weg van goedheid gaan:
hun leven is een weldaad,
de vrede breekt zich baan.
Gelukkig die barmhartig
de naaste willen zijn
van mensen die verzinken
in eenzaamheid en pijn.
O God, die alle mensen
gelukkig maken wil,
toon ons in brood en beker
de dienaar van uw wil.
Begroeting en openingswoord
Lucenarium: Ontsteken van de Paaskaars
Lied
Licht, ontloken aan het donker,
licht, dat gebroken uit de steen.
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Gedicht: Sta op
Je weet toch van het licht
Iedere morgen weer handen vol licht,
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Licht dat ontdekt, herkenbaar maakt,
Teder, opbeurend, triomfantelijk licht.
Sta op, jij met je naam, mens met een gezicht.
Omhels het licht, omhels het leven. (Hans Bouma)
Moment van inkeer
Kyriegebed
Laten wij de Heer aanroepen voor heel zijn wereld:
Omwille van uw mensen, Heer, kinderen van één Vader,
zusters en broeders uit één huis,
die elkaar naar het leven staan, roepen wij tot U en zingen :
♫ Kyrie eleison
Omwille van uw mensen, Heer,
die de moed hebben opgegeven,
die zichzelf een mislukking achten
en doof zijn geworden voor elk woord van liefde,
roepen wij tot U en zingen:
♫ Kyrie eleison
mensen, Heer, die vrede zoeken,
die verlangen naar een leven met U en met elkaar, roepen wij
tot U en zingen:
♫ Kyrie eleison
Moge de Eeuwige en barmhartige God zich over ons ontfermen
het kwade in ons doven en ons geleiden
tot een leven dat blijft. Amen
Lofzang
Looft God de Heer altijd, gezegend zij de naam:
“Ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid.
Mijn God gij zijt getrouw, troosten en liefderijk.
“Ik zal er zijn voor jou” in eeuwigheid!

Gebed

3

Dienst van het Woord
Eerste Lezing: Uit het boek Deuteronomium 4, 1 – 2. 6 – 8
Mozes sprak tot het volk en zei: Luister dus, Israël, naar de
wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan
blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer,
de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan
wat ik u voorschrijf en doe er niets van af.
Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van
de Heer, uw God. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en
inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen,
zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ Want
welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de
Heer, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?
En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo
rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
Woord van de Heer. A: Wij danken God
Psalm 15
Hij die wandelt in rechtvaardigheid is de gast van de Heer.
Wie, Heer, mag gast zijn in Uw tent,
wie mag er wonen op Uw heil’ge berg?
Hij die wandelt in gerechtigheid,
die de waarheid oprecht belijdt.
Die niet liegt of lastert, of kwaad spreekt over zijn naaste,
maar die zijn medemens een goed hart toedraagt.
Hij mijdt de goddelozen, zoekt zijn vrienden bij Gods vrienden.
Hij breekt zijn woord niet, houdt zich aan zijn belofte.
Onomkoopbaar is hij en eerlijk,
in handel en wandel een rechtschapen mens.
Die zo handelt is de gast van de Heer;
hij mag wonen op de heil’ge berg.
♫ Acclamatie
Alleluja
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Alleluja
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Lezing uit het Evangelie volgens Marcus 7.1-8.14-15.21-23
Eens hielden de Farizeeën en enkele van de Schriftgeleerden
die uit Jeruzalem waren gekomen, zich in Jezus nabijheid op.
En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met
onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen (de
Farizeeën en alle andere Joden) eten namelijk pas als ze hun
handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van
hun voorouders houden, en als ze van de markt komen, eten ze
pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog
allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het
schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels. Daarom
vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden hem: ‘Waarom
houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze
voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar
hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk
op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: Dit volk eert
mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs
vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op,
maar aan tradities van mensen houdt u vast. Nadat hij de
menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal
naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens
komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens
naar buiten komen die hem onrein maken.’
Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte
gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht,
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster,
hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van
binnenuit, en die maken de mens onrein.’
Woord van de Heer A: Wij danken God
♫ Acclamatie
Uw woord is waarheid Heer,
waarvan Uw volk niet wijken wil.
Wie zal ons leiden?
Overweging
Stilte voor persoonlijke overweging
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Geloofsbelijdenis
V: Ik geloof in God,
die de Vader is van alle mensen,
die de aarde aan de mensen gegeven heeft.
A: Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
V: Hij heeft zich gegeven voor de wereld;
Hij is in ons midden de levende Heer.
A: Ik geloof in de kerk,
die gesteld is tot een teken voor alle volken
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om mensen te dienen.
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V: Ik geloof dat God ten laatste
de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.
Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Stilte
Lied
Als regen die de aarde drenkt
die droog en dorstig is:
zo voedt het woord van God
de mens die doods en duister is.
Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God
de mens luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetst van de dag
geneest het woord van God
de mens die op bevrijding wacht.
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O God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan Uw woord
en mensen naar uw hart.
Geestelijke Communie
Herinnering aan Jezus Avondmaal en Eucharistie
Nu wij door maatregelen in onze kerk niet in de gelegenheid
zijn daadwerkelijk te communie te gaan willen we stilstaan bij
wat de communie voor ons toch kan betekenen
Vanuit onze verbondenheid met allen die eucharistie vieren
bidden wij:
Heer Jezus Christus,
wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele
aanwezigheid van de daadwerkelijke communie.
Daarom bidden wij U wees in ons midden nu wij uw
woorden gedenken bij het laatste avondmaal dat U zich
aan ons geeft:
Neemt en eet Dit is mijn lichaam aanvaard ons verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in ons hart
laat ons niet vergeten dat uw Geest in ons woont.
kom en leef in ons, geef aan ons
een waar en levend geloof,
een diep vertrouwen in uw blijvende nabijheid,
als een bemoedigende kracht
voor vandaag en alle dagen. Amen.
Lied
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:
waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Op deze plaats bijeen gekomen,
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.
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Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn,
verheerlijkt in het licht, uw aangezicht onmetelijke vreugde,
zekerheid waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen.
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.

Dienst van de gebeden
Dankgebed
Eeuwige en alomtegenwoordige God
Wij danken U dat U een God van mensen bent.
Alle tijden door bent U met ons op weg;
een trouwe God voor mensen: klein en groot, heel of gebroken;
niemand wordt vergeten: ieder van ons is in uw hand.
U hebt uw naam op ons gelegd: 'ik-zal-er-zijn'.
Die naam dragen wij met ons mee, heel de geschiedenis door;
die naam willen we hoog houden en eer aandoen,
zolang er mensen zijn.
♫ Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam,
allerwegen op aarde.
V. Wij danken U dat deze naam een weg-ten-leven is;
een tastbaar teken van uw verbond met mensen;
een weg van ballingschap en woestijn,
uit onvruchtbare dorheid naar overvloedige oogst.
In mensen komt U tot leven,
komt uw verhaal met ons aan het licht
Het meest is uw naam tot leven gekomen
in Jezus van Nazareth, man van God
en zoon van mensen: de vervulling van het verbond
dat U in den beginne met ons hebt gesloten.
Hij is uw beeld, levend bewijs van uw goedheid en trouw,
uw naam te voeten uit, ten einde toe.
♫ Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam,
allerwegen op aarde.
Daarom God, zijn we hier samen rond uw woord en horen het
eeuwenoud verhaal en wij gedenken uw Zoon,
die geworden is een naam-ten-leven.
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Hij zal alles nieuw maken, ten goede keren;
dan zal er geen verdriet, geen dood meer zijn.
Wij zullen mensen van leven zijn,
vruchten dragen als ranken aan een wijnstok.
♫ Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam,
allerwegen op aarde.
Wij bidden U God, om de geestkracht van Jezus de Levende;
een goddelijke geest. Die geest kan ons de kracht geven
om in verbondenheid met elkaar te leven,
met mensen dichtbij en veraf, allerwegen op aarde.
Die geest houdt ook in ons het verhaal levend van uw Zoon,
dat U ons in handen hebt gegeven
en waarin wij U kunnen herkennen
als een God van levenden en doden, van heden en toekomst;
een God die met mensen op weg gaat en in hen tot leven komt
totdat alle leven in U tot volheid komt.
♫ Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam,
allerwegen op aarde.
Muzikaal intermezzo
Voorbede
God is nabij voor wie Hem aanroepen
Bevelen wij Hem aan allen die ons ter harte gaan.
Gesproken acclamatie
Dichtbij is God voor wie Hem roepen.
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.
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♫ Vredewens
Vrede voor jou, vrede voor jou.

Gedicht : Ooit
Ooit – ik wet niet hoe –
Heb ik uw stem gehoord
In de gesproken woorden.
Ooit heb ik – zonder wetenUw gelaat gezien
In wat geschreven staat
Ooit heft uw liefde
mij aangeraakt
mijn hart tot wond gemaakt.
Nu verlang ik
Leef ik
Naar U toe (Huub Welzen o.carm)

Slotgebed

Mededelingen
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap
(NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom)
Collecte 2: Missie Verkeersmiddelen Actie
(MIVA), NL42 INGB 0000 0029 50)
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen

Besluit en zegen
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Lied
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en wet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegen gaan:
dat was bij God van meet af aan.
Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in Zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.
Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd Zijn liefste gezellin
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet uit Zijn hart bezwijkt,
Zijn naam van deze wereld wijkt.
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