
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samen leven  
26 september 2021 

Parochiedag 



 
 

 

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 huis-

genoot 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 zakdoek-
jes! 

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 verla-

ten 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; ongeveer 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. 

 
 

Liederen en zingen 
Het zingen van de liederen (door meerdere cantors) wordt afgewisseld 
met het spreken van de tekst van een couplet door de kerkgangers. 
Hiertoe zijn er aanduidingen geplaatst: C=Cantors en AS=Allen 
spreken. 
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S a m e n  l e v e n  

 

O p e n i n g 

 

♫  Vier mee met ons 
Cantors: 

Als je naar de hemel kijkt in een donk’re nacht. 
De volle maan een verre ster,  
heeft iemand dat bedacht? 
Vier mee met ons een leven vol wond’ren  
kom mee met ons naar God’s wond’re land. 
 

Allen spreken: 
Als je in de golven speelt en ze wiegen zacht. 
Een mossel schelp een gele vis,  
heeft iemand dat bedacht? 
Vier mee met ons een leven vol wond’ren  
kom mee met ons naar God’s wond’re land. 
 

Cantors: 
Als je naar de wolken kijkt in hun stille pracht. 
Een regenboog, een schapenwolk,  
heeft iemand dat bedacht? 
Vier mee met ons een leven vol wond’ren  
kom mee met ons naar God’s wond’re land. 
 

 

Welkom 
 
 

Gebed 
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♫  Verborgen God 
Cantors: 

Verborgen God, laat Je toch vinden,  
treed toch tevoorschijn laat Je zien! 
Wij zoeken Jou met hart en zinnen,  
wij zoeken Jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen  
weg van onszelf, Nabije, naar Jou toe. 

 
Allen spreken: 

Geef ons de kracht die ene stap te doen  
weg van onszelf, Nabije, naar Jou toe. 

 
 

Welkom 
L  Waar mensen voor je openstaan,  

de deur wijd opengooien,  
naar je vragen,  
naar je luisteren, 
willen weten wie je bent,  
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen respect hebben  
voor jou en voor je mening,  
je niet uitlachen, 
maar accepteren,  
je waarderen zoals je bent,  
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen in je geloven  
en op je rekenen,  
je zien zitten,  
op je bouwen,  
je hun zorgen toevertrouwen,  
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen zó met je omgaan,  
daar voel je je eigenlijk  
meer dan welkom:  
daar voel je je thuis. 
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♫  Recht en vrede 
Cantors: 

Zijn recht en vrede loze woorden goed noch slecht, 
Misbruikt, gebogen door wie ons lot bepalen? 
Is God in deze wereld te vertalen? 
Ik zoek een woord, 
Betrouwbaar en oprecht. 
 

Refrein: 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Een weldaad is de mens, 
die goed doet in uw ogen, 
die recht wat is gebogen,  
van harte vrede brengt. (2x) 
 

Cantors: 
Het huis verlaten en op weg een eigen spoor. 
Opnieuw op adem, een tijd om te verstillen. 
Plots klinkt een stem, twee ogen breken binnen. 
Ik zie een mens, die smeekt om recht. Ik hoor. 

 
Refrein: 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Een weldaad is de mens, 
die goed doet in uw ogen, 
die recht wat is gebogen,  
van harte vrede brengt. (2x) 
 

Cantors: 
Gezegend is de stem die roept en ruimte geeft. 
Gezegend ogen, die mededogen wekken. 
Gezegend handen, die geen kwaad bedekken, 
Maar weerloos vragen wie te delen heeft. 
 
God maak ons tot een mens, 
die goed doet in Uw ogen, 
die recht wat is gebogen,  
van harte vrede brengt. (2x) 
 
 



 

4 
 

D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Eerste Lezing Marcus 9, 38-41 
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw 
naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten 
omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zei: ‘Belet het hem 
niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk 
het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is 
voor ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft om-
dat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. 
 
 

♫  Waar liefde woont 
Cantors: 

Dat heel mag worden mijn huis  
met al wie daar behoren,  
vanouds en nieuw geboren,  
gebleven of verloren  
dat heel mag worden mijn huis. 
 
Dat groot mag zijn mijn hart  
en zacht en toegenegen,  
als bron uit God gekregen  
tot overvloed, tot zegen  
dat groot mag zijn mijn hart. 

 
 

Bijdrage van de kinderen 
 
 

♫  Hand in hand 
Cantors: 

Ik droomde dat ik vliegen kon,  
ik vloog naar een ver land  
waar juist een kinderfeest begon  
dicht bij de zee op ’t strand. 
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Die kinderen dansten hand in hand  
niet eentje bleef er staan. 
De allerkleinste kindertjes  
die huppelden vooraan. 
 
Dan kinderen uit Engeland  
uit Frankrijk en Vietnam,  
uit Polen en uit Griekenland,  
uit Praag en Amsterdam. 
 
Was het een droom wat ik daar zag  
of is het werk’lijk waar  
en komen op een mooie dag  
die kinderen bij elkaar. 
 
Ik zie ze dansen op het strand  
een lange bonte rij:  
uit ied’re stad en ieder land  
en jij en ik erbij. 
 

 

Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof in een kerk, 

die haar deuren wijd openzet, 
waar ieder welkom is 
en niemand buitengesloten wordt, 
die geen onderscheidt maakt 
tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht, 
waar ieder heilig en zondig is, 
 
die geen rangen en standen kent, 
maar waar allen van hoog tot laag 
broeders en zusters van elkaar zijn, 
 
die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen, 
die zich tot Jezus Christus bekennen, 
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die het woord van God in dialoog belijdt 
en waar communio hand in hand gaat 
met werkelijke communicatie, 
 
die niet heerst maar dient, 
waar recht gedaan wordt aan allen, 
 
die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert 
en hen optilt uit hun vernedering, 
 
die op uittocht is uit het land van slavernij 
en op weg is naar werkelijke bevrijding voor allen. 

 
 

Voorbede 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 
 

L  God, 
af en toe snappen we niets van elkaar. 
We vinden het vreemd hoe anderen denken. 
We verbazen ons over hun kleren en hun gewoontes. 
We lachen erom of we ergeren ons eraan. 
Verlos ons van onze vooroordelen. 
Laat ons verder kijken  
dan wat voor ons ‘normaal’ is. 
 
We zijn verschillend in ons denken en geloven,  
we zijn anders. 
Toch delen we met elkaar  
die ene aarde onder die ene zon. 
Samen moeten we er iets van zien te maken. 
Laat ons verder kijken  
dan wat voor ons ‘normaal’ is. 
 
………………………… 
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1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 
 

V  Parochiële intenties 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Daar waar vriendschap is en vrede 
daar waar liefde is, daar is God. 
 

 

Gebed 
A  God, 

Laat ons verder kijken  
dan wat voor ons ‘normaal’ is. 
Geef ons de openheid 
om elkaar te begrijpen. 
En help ons daarbij respect  
voor elkaar te hebben. 
Amen. 
 

 

♫  Vredewens 
Cantors: 

Vrede wens ik je toe 
 
 

Onze Vader 
A  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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♫  Zo is God 
Cantors: 

Zoals een moeder voor haar kind, 
zo is God, 
de aarde krijgt een nieuw gezicht 
zo is God, 
en door de duisternis breekt licht 
zo is God (2x). 
 
Zoals een vader voor zijn kind, 
zo is God, 
de hemel krijgt een nieuwe naam 
zo is God, 
en niemand zal verloren gaan, 
zo is God (2x). 
 
Zoals voor mensen brood en wijn,  
zo is God, 
je leven delen, vrienden zijn, 
zo is God, 
en overwinnen alle schijn, 
zo is God (2x). 
 
Zoals het goede van de Geest, 
zo is God, 
aan vrede, liefde toegewijd, 
zo is God, 
de Trooster nu en voor altijd, 
zo is God (2x). 

 
 

Als ze nou eens …. 
L  Als ze nou eens  

verder zouden kijken  
dan de buitenkant  
en niet meteen zouden denken: 
‘O, ik zie het al,’  
dan zouden veel mensen  
elkaar vast anders beoordelen. 
 
 
 



 

 
 

Als ze nou eens  
beter zouden luisteren  
en niet meteen zouden zeggen: 
‘Ja, ik begrijp je wel,’  
dan zouden veel mensen  
zich ook écht begrepen voelen. 
 
Als ze nou eens  
verder zouden doorvragen,  
als ze niet snappen  
waarom je doet wat je doet,  
dan zouden veel misverstanden  
voorkomen kunnen worden. 
 
Als we dat allemaal  
nou eens zélf zouden doen … 

 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
 
 

♫  Ga met God 
C  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
AS jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen. 
C  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
C  Ga met God en Hij zal met je zijn:  
AS bij gevaar in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden. 
C  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 



 

 

C  Ga met God en Hij zal met je zijn:  
AS in zijn liefde je bewaren,  

in de dood je leven sparen. 
C  Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 
Cantors: 

Ga met God en Hij zal met je zijn,   
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Pax Vredesweek 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bennekom, 26 september 2021 
 
Deze viering werd speciaal samengesteld voor Parochiedag Bennekom 
door de dirigentes van de koren van MVR 
in samenwerking met Piet Muilwijk. 


