
 

 
 
 
 

“ Welk beeld van Jezus is onze inspiratie ? “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 september 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 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   
 
 
                          

1 



 

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 
 
 
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! 
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Gedicht:   Kijk naar het heden 
 

Kijk naar het heden, het is je leven, je leeft vandaag  
In deze korte spanne tijds ligt het wezenlijke van het bestaan 
De vreugde van groei, de luister van leven,  
de glorie van kunnen 
Want Gister is herinnering en Morgen slechts een beeld 
Maar echt geleefd Vandaag  
maakt elk Gisteren tot een mooie herinnering 
En elke morgen tot een beeld van hoop 
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag 
 
 
Moment van inkeer 
 
 
Kyriegebed 
 

God van ons leven, zoekend naar sporen licht  
vragen wij U om ontferming 
Voor allen die  gebukt gaan onder onrecht en verdrukking 
Voor allen die in het leven alleen maar donkerte ervaren 
Voor onze tekorten en het brengen van schaduwkanten 
Zo zingen wij:  Kyrie Eleison 
 

God van ons leven 
Zoekend naar sporen van licht 
Bidden wij U om ontferming 
Wanneer wij uitzien naar een wereld  waar het 
goed is om te wonen, maar waar velen lijden  
onder chaos en donkerte 
Kom ons tegemoet met uw licht wanneer wij  verstikt raken  
door onmacht en tekorten 
Zo zingen wij:   Kyrie eleison 
 

God van ons leven 
Zoekend naar sporen van licht 
Bidden wij U om ontferming 
Wanneer we gevangen zitten in vooroordelen of onverschilligheid 
Wanneer we hen de mond snoeren die kritiek op ons hebben 
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Wanneer we het werken graag aan anderen overlaten 
ons beroepend op het druk doende zijn met eigen belang  
Zo bidden wij om ontferming en zingen wij:   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 
  

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!  
 

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 
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Dienst  van het Woord 
 
Eerste Lezing uit de profeet Jesaja, 50, 5 – 9a 
 
God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet 
geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug 
blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, 
bood ik mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en 
bespuwden. God, de Heer, zal mij helpen, daarom word ik niet 
gekwetst  en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik 
weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft 
is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten 
we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn 
tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, 
de Heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen? 
Woord van de Heer      A. Wij danken God 
 
 
Psalm 116 
 

Refrein: 
Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn  
in het land waar de levenden zijn.  
 

Ik geloofde; ook toen ik sprak:  
“Al te diep word ik nedergebogen”.  
De Heer ziet niet als gering,  
het sterven van zijn getrouwen.   Refrein: 
 

O Heer, uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: 
Want Gij hebt mijn boeien ontsloten.  
Mijn dankoffer wil ik U brengen,  
aanroepen de naam van de Heer.  Refrein: 
 

Inlossen de Heer mijn geloften  
ten overstaan van heel zijn volk:  
in zijn voorhoven, in het huis van de Heer  
waar uw hart is, Jeruzalem.   Refrein: 
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♫  Acclamatie 
 

Halleluja. 
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.  
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  Halleluja.  
 
 
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 8, 27 – 35 
 

In die tijd vertrok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen in de 
buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn 
leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze 
antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en 
weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen 
vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 
Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’ Hij verbood hun op 
strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun 
te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de 
oudsten van het volk, de hogepriesters en de Schriftgeleerden 
verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar 
drie dagen later zou opstaan; hij sprak hierover in alle 
openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel 
terecht te wijzen.  Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen 
aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, 
achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen 
aan wat de mensen willen.’ Hij riep de menigte samen met de 
leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij 
aan komen.  
Woord van de Heer      A Wij danken God 
 
♫  Acclamatie  
Alleen een woord om te vertrouwen,  
alleen een mens om op te bouwen  
tot Uw stad van vrede komt.  
 
Overweging 
 
Stilte voor persoonlijke overweging 

6 



 

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God, onze Vader, 
die de bron van ons leven is, 
die ons geroepen heeft 
tot dienst en tot gemeenschap met elkaar; 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 
die weldoende rondging 
en blijdschap bracht in het leven; 
die zich gaf tot in de dood 
en verrees opdat wij zouden leven; 
 

die ons gezonden heeft 
om voor elkaar te leven en te werken, 
om voor de wereld zout en licht te zijn, 
om te getuigen dat Hij leeft 
opdat Zijn Rijk zou komen. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die ons inspireert en moed geeft, 
die ons gaande houdt 
en wegen naar de toekomst wijst. 
 

Ik geloof in de kerk, 
de gemeenschap van broeders en zusters, 
die gaven van hart en handen delen 
met elkaar en met anderen 
en maaltijd houdt met hun Heer. 
 

Ik geloof in het leven dat niet voorbij gaat 
en leidt naar het eeuwig Pasen. 
 
 
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. 
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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  
 

Het simpele gerei, het brood, dat is gesneden,  
de stilte, de gebeden – want de avond is nabij.  
 

Uit tranen en uit pijn dit samenzijn verkregen;  
bij sober brood de zegen twee in uw naam te zijn. 
 

Waaraan de witte dis uw teken wordt beleden  
verschijnt Gij ‘u zij vrede’ gij Brood, gij Wijn, gij Vis.   
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Dienst van de Gebeden 
 
Dankgebed 
  

V. Eeuwige God,  die ons in het leven roept 
en ieder kent bij name, wij bidden U en zoeken U,  
Bron van alle licht. 
Gij die de mensen lief hebt en tot liefde hebt geschapen, 
wij zegenen Uw maaksel: mensen naar Uw beeld. 
 

A.  Gezegend zij die vrienden zijn,  
elkaar een steun en toeverlaat,  
die delen brood en leven, die heiligen uw Naam. 
 

V. Gezegend zij die strijden voor vrede en gerechtigheid. 
Gezegend de geduldigen die uitzien naar Uw toekomst. 
Gezegend is de nieuwe mens die onze hoop verankert, 
die spreekt en is Uw eigen woord, vriendschap en waarheid. 
 

A. Gebroken knecht, minste mens, dienaar van uw trouw  
die leeft ons voor, ten dode toe Jezus Messias. 
 

V.  Die ons op de avond voor zijn slavendood is voorgegaan ,  
zichzelf gegeven heeft:  Die  wij willen gedenken, zijn leven 
dood en verrijzenis opdat ook wij mogen leven in zijn Naam. 
 

A. Gezegend zij die doen als Hij en opstaan tegen alle dood. 
Ademen zijn Geest, die leven naar Zijn woord. 
 

V.  Gij die ons mensen hebt gemaakt, bekleed ons met Zijn 
naam, maak ons nieuw en zegen ons en schenk ons aan 
elkaar. 
 
 
Instrumentaal intermezzo 
 
Voorbede 
Verenigen wij ons in gebed tot de Eeuwige 
 

♫  Acclamatie: Dichtbij is God voor wie Hem roepen. 
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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 
  

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; de vrede 
van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 
Diepe vrede komen over jou. Gods vrede groeie in jou.  
 
 
 

Gedicht: Mandorla (Stralenkrans) 
 

Uw zachte licht beweegt zich 
in mij, door mij en om mij heen 
geen flits door merg en been 
maar blinkend beven van levend licht. 
 

Licht, zwevend   ga ik waar ik ben, 
Uw hand op mij, in mij 
U breekt voor ons het brood…. 
in het kwetsbare leven dat ik ken, 
voel ik uw bron , uw geest doorheen de dood. 
 

U stralende, Licht, licht in mij op 
Doorleef mijn wezen, wees mij mijn hele  leven. 
Vergeef als ik vermink het zicht op uw gezicht. 
Leer mij uw leven mijn leven ruimte geven. 
(Aloys Wijngaards) 
 
 
Slotgebed 
 
 
Mededelingen 
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Bij de uitgang van de kerk staan de collectemandjes 
 

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  
 

 
Besluit en zegen  
 
 
Lied 
 

Kom en volg mij op de weg,  
gehoorzaam aan de schriften  
die zijn vervuld in wat ik zeg:  
zij zullen u verlichten.  
 

Kom en volg mij op de weg  
waarvan het eind verhuld is  
maar wie volbrengt wat ik hem zeg  
draagt de vervulling in zich.  
 

Vraag niet of hij wel veilig is  
maar durf mij te geloven:  
ik ben voor u in duisternis  
het schijnsel voor uw ogen.  
 

‘k geef u niet de overvloed  
waarvan de mensen dromen  
maar kracht die overwinnen doet  
wat ons wil overkomen.  
 

Kom en volg mij op de weg  
die mensen zal verbinden  
de zwakken in hun rechten zet  
en zicht geeft aan verblinden.  
 

Kom en volg mij op de weg  
en doe uw broeder leven  
ontvang wat u tot vrede strekt  
als zegen van Godswege.  
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