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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 ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang. 
3. Tijdens het verplaatsen in de kerk zijn mondkapjes verplicht. 
4. Houd rekening met de ander, bewaar afstand: houd de 

anderhalve meter afstand in acht. 
5. Samenzang is toegestaan, maar daar waar de anderhalve meter 

afstand niet gehouden kan worden, is meezingen niet toegestaan. 
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 eventuele begeleiders. 
9. Bij de vredewens worden nog geen handen geschud. 

 
De locatieraad 
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GONG 

ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE HEER 

 

ONTSTEKEN VAN LICHT 

 

 

 

DREMPELGEBED 
Barmhartige Vader, 
door Jezus hebt Gij ons geleerd 
geen kwaad met kwaad te vergelden. 
Schenk ons uw Geest van vergevingsgezindheid, 
want met de maat waarmee wij meten, 
zullen wij gemeten worden. 
En als wij anderen van harte vrijspreken, 
zullen wij bij U vergeving vinden. 
Wij vragen U dit door Christus onze Heer. Amen. 
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HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT 

 

 

 

 

 Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 

 Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 

 Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 

  



5 
 

PSALM 103, LEZEN 
De Heer is barmhartig en welgezind. 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
vergeet zijn weldaden niet! 
Hij is het die u uw schulden vergeeft, 
die u geneest van uw kwalen. 
Hij is het die u van de ondergang redt, 
die u omringt met zijn gunst en erbarmen; 
De Heer is barmhartig en welgezind, 
lankmoedig en goedertieren. 
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, 
vergeldt ons niet onze schuld. 
Zo ver als de afstand van oost tot west, 
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde. 
Zo zeer als een vader zijn kinderen liefheeft, 
zo zeer heeft de Heer zijn dienaren lief. 

PSALM 103 
Antifoon: 

Barmhartig de Heer en genadig, lankmoedig, rijk aan ontferming. 

Loof, mijn ziel, de Heer, heel mijn hart zijn heilige naam. 
Loof, mijn ziel, de Heer, vergeet nimmer al wat Hij gedaan heeft. 

Hij die vergeeft wat gij hebt misdreven, 
Hij die geneest al waar ge aan krank gaat, 

Hij die verlost van de groeve uw leven, 
Hij die u kroont met genade en erbarmen, 

Hij die uw jaren overstelpt met zijn gaven, 
dat uw jeugd als een adelaar herrijst. 

Gerechtigheid schept Hij, de Heer, 
doet recht aan elk die verdrukt wordt; 
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Hij deed Mozes kennen zijn wegen, 
de kinderen Israëls zijn daden. 

Zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
welft zich zijn genade over wie Hem wil vrezen; 

zo ver de zonsopgang is van de avond, 
doet Hij verre van ons hetgeen wij misdeden. 

Een vader ontfermt zich over zijn kinderen ontfermend 
zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrezen: 

Hij immers weet van ons maaksel, 
Hij gedenkt dat wij stof zijn. 

Want de mens – als gras zijn zijn dagen, 
hij bloeit als de bloem op het veld; 

gaat de wind erover – verdwenen, 
en de plek heeft geen weet meer van hem. 

Maar de goedheid des Heren, zij blijft: 
zij is eeuwig met wie Hem vrezen; 

Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne, zo zij het thans en voor immer; 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

LEZING: LUCAS 6: 27-38 
De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze 
Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij U, Christus. 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: 
Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u 
vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de 
ene wang slaat keer hem ook de andere toe; en als iemand uw 
bovenkleed van u afneemt belet hem niet ook uw onderkleed te 
nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat 
u toebehoort eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u 
behandelen, moet gij ook hen behandelen. Als ge bemint wie u 
beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars 
beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan wie u weldaden 



7 
 

bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars 
ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor 
recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met 
de bedoeling evenveel terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden, 
doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. 
Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de 
Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en 
slechten. Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt 
niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge 
niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden. 
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en 
overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij 
gebruikt zal men ook voor u gebruiken.” 

Woord van de Heer. Wij danken God. 

STILTE 

LOFZANG VAN MARIA 

 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent.  Antifoon 
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Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen. 
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
Maar rijken gaan heen met ledige handen. 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
Zijn milde erbarming indachtig; Antifoon 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 

Eer aan de Vader en de Zoon, 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  Antifoon 

MUZIEK 

AANSTEKEN VAN DE WIEROOK 

RAAK MIJ AAN 

 

 
VOORBEDE 

C. Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen en naam 
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L. Bidden wij voor alle slachtoffers 
van onmenselijkheid en zinloos geweld. 

C. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

L. Bidden wij voor mensen 
die aangedaan onrecht 
beantwoorden met vergevingsgezindheid. 

C. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

L. Bidden wij voor mannen en vrouwen 
die zich niet laten meeslepen 
in de spiraal van kwaad tot erger. 

C. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

INTENTIES 
L. Barmhartige God, 

Gij vraagt van ons meer dan het gewone: 
Gij vraagt liefde voor de vijand, 
vergeving voor wie in de fout ging. 
Geef dat wij, onszelf overwinnend, 
de weg van mildheid en verzoening durven gaan. 



10 
 

Dit vragen wij U door Jezus, 
uw mens geworden liefde. Amen. 

ONZE VADER 
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. 

BEHOED MIJ O GOD 

 

MEDEDELINGEN EN COLLECTE 
collecte 1:  voor de eigen parochie 
collecte 2:  Zonnebloem Bennekom, NL74 RABO 0132 8303 29 
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SLOTGEBED 
Getrouwe God, 
Gij zijt een onuitputtelijke bron 
van liefde en vergeving. 
Wij vragen U, wees ons nabij  
in goede en kwade dagen, 
in kracht en zwakheid, 
bij al ons pogen en al ons falen. 
Dat wij mensen mogen zijn 
naar het beeld van Jezus Christus, 
en Zijn naam met ere dragen. 
Amen. 

GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN 

 

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

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

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. 
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WEGZENDING EN ZEGEN 

V De Levende zegene en behoede U 
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede. 

A Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons, 
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 


