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Voorganger:  pastor Roderick Vonhögen 
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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 aanvang4. 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 
 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel. 
 

refrein: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. refrein: 
 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. refrein: 
 

Dat wij u horen, dat wij u leven, 
Mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  refrein:  
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel.  refrein: 
 
 
 
 
Welkom 
 
 
♫  Kyrie eleison 
 
      
♫  Gloria in excelsis deo 
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Dienst van het woord 
 
     
Eerste lezing:   Jesaja 35, 4-7a  
 

Uit de profeet Jesaja. 
Spreek tot allen die de moed verloren hebben: 
“Vat moed en vreest niet: 
Uw God komt om de wraak te voltrekken, 
God komt om te vergelden en om u te redden. 
Dan gaan de ogen van de blinden weer open 
en zullen de oren van de doven geopend worden. 
De lamme zal springen als een hert 
en jubelen zal de tong van de stomme. 
Ja, in de steppe zullen beken ontspringen, 
rivieren in de woestijn. 
De dorre vlakte wordt een vijver, 
het dorstige land één waterbron.” 
Woord van de Heer.           Wij danken God. 
 
 
Psalm 103.3 
 
Koor: Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
eeuwige God, wij willen U zien.  
Geef ons vandaag een teken van liefde.  
 

Eeuwige God, wij willen U zien,  
geef ons vandaag een teken van liefde.  
 

Want wat de hemel is voor de aarde,  
dat is uw liefde voor hen die geloven.  
 

Geef ons vandaag een teken van liefde.  
 

Gij, de vergeving van alle zonden,  
recht en gerechtigheid voor deze wereld.   
 

Gij, de vergeving van alle zonden,  
geef ons vandaag een teken van liefde.  
 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,  
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.  
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Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,  
eeuwige God, wij willen U zien.  
Geef ons vandaag een teken van liefde.  
 
 
 
Tweede lezing: Jakobus 2, 1-5 
 

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus. 
Broeders en zusters, 
gij die gelooft in onze Heer Jezus Christus, 
de Heer der heerlijkheid, 
verbindt dit geloof toch niet met partijdigheid en vleierij! 
Ik bedoel dit: 
veronderstel, er treedt in uw samenkomst een man binnen, 
keurig gekleed en met gouden ringen aan zijn vingers, 
en tegelijkertijd komt er ook een arme aan in schamele kleren; 
als gij nu opziet tegen de rijk geklede man 
en hem een ereplaats aanbiedt, 
terwijl gij tegen de arme zegt: 
“Blijf daar maar staan,” of: 
“Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank” 
maakt ge u dan niet schuldig 
aan kwaadaardige discriminatie? 
Luister, lieve broeders: 
God heeft de armen naar de wereld uitverkoren 
om rijk te zijn in het geloof 
en erfgenamen van het koninkrijk, 
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 
Woord van de Heer.  Wij danken God. 
 
 
 
♫  Acclamatie 
 

Halleluja.  
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,  
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.  
Halleluja. 
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Evangelie: Marcus 7, 31-37 
 

De Heer zij met u.    En met uw geest. 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. 
Lof zij U, Christus. 
In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus 
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,  
midden in de streek van Dekápolis. 
Men bracht een doofstomme bij Hem 
en smeekte Hem, dat Hij deze de hand zou opleggen. 
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,  
stak hem de vingers in de oren 
en raakte zijn tong met speeksel aan. 
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, 
zuchtte en sprak tot hem:  “Effeta”, 
wat betekent:   Ga open. 
Terstond gingen zijn oren open, 
en werd de band van zijn tong losgemaakt, 
zodat hij normaal sprak. 
Hij verbood het aan iemand te zeggen; 
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, 
des te luider verkondigden zij het. 
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit: 
“Hij heeft alles wel gedaan, 
Hij laat doven horen en stommen spreken.” 
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 
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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  
 

 
Dienst van de tafel 
 
       
Klaarmaken van de tafel 
  
Prefatie  
    
Eucharistisch gebed 
  

Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige: heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles 
levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, 
u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen: want 
van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam. 
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Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te   
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, en 
ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze 
Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
  

♫  Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn 
hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge.  
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge.  
 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en sprak 
daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. Toen brak Hij 
het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij 
allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.  
 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het 
nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om 
Mij te gedenken.  
Verkondigen wij het  mysterie van het geloof.  
 

♫  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.  
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechterhand; 
zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U 
vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: 
zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in 
herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij 
mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. 
Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest.  
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U; dan zullen wij 
het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de 
heilige Maagd en Moeder van God; samen met uw apostelen en 
martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons 
bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven 
opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op 
aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar, onze paus, 
Fransiscus, en onze bisschop met alle bisschoppen, de geestelijkheid  
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en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. Wij vragen U, 
welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die 
hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw 
barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen.  
 

Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief waren 
en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf 
hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te 
mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem 
schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld.  
 

Door hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn. Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier 
en nu tot in eeuwigheid. 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. 
 

verlos ons, Heer…… 
 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
  
  
Vredewens 
 
♫  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld,  
geef ons de vrede.  
 
   
Communie    
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Communielied 
 

Deze woorden aan jou opgedragen  
hier en heden prent ze in je hart,  
berg ze in het binnenst van je ziel,  
leer ze aan je kinderen, herhaal ze,  
thuis en onderweg, waar je ook bent  
als je slapen gaat en als je opstaat  
deze woorden aan jou toevertrouwd.  
Bind ze als een teken aan je hand,  
draag ze om je voorhoofd als een snoer ter gedachtenis,  
vlak op je ogen,  
grif ze in de stijlen van je deur  
schrijf ze in de palmen van je hand.  
Dat vermeerderen je levensdagen  
en de jaren van je zoons en dochters  
Dat je bloeien zult en niet verwelken,  
bomen aan de bron. Hoor Israel.  
 
 
 
Mededelingen 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 20 tnv 

Parochie Zalige Titus, ovv Locatie MVR Bennekom) 

Collecte 2: Cordaid (algemeen, NL57 INGB 0000 0009 34) 
U kunt uw gaven in de mand achterin de kerk leggen   
 
 
Zending en zegen  
 
 
Slotlied 
     

De wijze woorden en het groot vertoon  
de goede sier van goede werken. 
De ijdelheden op hun pauwentroon  
de luchtkastelen van de sterken.  
Al wat hoog staat aangeschreven  
zal Gods woord niet overleven.  
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, 
beschaamt de ogen van de sterken.  
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:  
dat lachen zullen zij die wenen  
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft  
dat dorst en honger zijn verdwenen. 
De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn  
die geen vader was zal vader zijn.  
Mensen zullen an’dre mensen zijn  
de bierkaai wordt een stad van vrede.  
 

Wie denken durft dat deze droom het houdt  
een vlam die kwijnt maar niet zal doven.  
Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt  
al komt de onderste steen boven:  
die zal kreunen onder zorgen  
die zal vechten in ’t verborgen.  
Die zal waken tot de morgen dauwt –  
hij zal zijn ogen niet geloven.  
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