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“Laatste woorden  van Jezus...............” 
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Geloofsgemeenschap 

Maria Virgo Regina 
Bennekom 



 

 

 

 

 

1. Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde 
symptomen: BLIJF THUIS! 

2. Houd rekening met de ander. Bewaar afstand, ook al is de 1,5 meter niet 
meer verplicht. 

3. Kom daarom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang, zodat het niet 
dringen wordt. 

4. Ontsmet uw handen bij binnenkomst; hoest in uw elleboog; gebruik papieren 
zakdoekjes 

5. Geef elkaar naar eigen inzicht een teken van vrede 
6. Volg de aanwijzingen op van eventuele begeleiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:   Pastor John Rademakers 

Koor:    Johanneskoor olv Bas Jongeling 

Piano:    Erik Onnink 
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Openingslied:   Onstilbare tonen  
t: Huub Oosterhuis,  m: Tom Löwenthal  

 
 
Welkom  
 
 
Inkeer en 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:  
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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:  

    
 
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 
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:  

    
Moge zo de Eeuwige en barmhartige God zich over ons ontfermen 
het kwade in ons doven en ons geleiden naar een leven dat blijft 
 
 
 
Gloria    
 
 
 
Gebed 
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Dienst van het Woord 
 
Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 15,1-2,22-29  
Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders 
zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes 
overgeleverde gebruik, omdat de anders niet konden worden gered. 
Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit 
in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, 
samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om 
deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Daarop 
besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente 
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar 
Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens 
bijnaam Barsabbas luidde, en Silas. Men gaf hun een brief mee met de 
volgende inhoud: ‘Van de apostelen en de oudsten. Aan onze broeders 
en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië afkomstig uit de heidense 
volken: gegroet!  Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een 
bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen 
– en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en 
verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele 
broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde 
Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet 
voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en 
Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling 
toelichten. 28In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij 
namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat 
strikt noodzakelijk is: onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is 
gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed aan zit, en van ontucht. 
Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’  
 
 
 
 
Tussenzang:   Psalm 1: Goed is, dat je niet doet wat slecht is  
t: Huub Oosterhuis,  m: Antoine Oomen 
 

Goed is dat je niet doet wat slecht is,  
niet achter oplichters aanloopt,  
niet met ploert en schender heult,  
niet je schouders ophaalt: “ploert en schender, ach, zo is de wereld!”  
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Goed is dat je goede woorden overweegt en wil:  
‘heb je naaste lief, die is als jij, de vluchteling, de arme, doe hen recht’. 
Prent ze in het hart van je verstand, die woorden,  
zeg ze voor je uit, gezegend ben je,  
een boom aan stromen Levend Water, vruchten zul je dragen,  
blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan.  
-  Oplichter, ongezegend zal je zijn:  
   een storm steekt op, je waait de leegte in.  
 
    
 
Evangelielezing Johannes 14, 23-29 
 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen 
 ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn 
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en 
bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik 
zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de 
woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik 
tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige 
Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk 
maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet 
geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie 
hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal 
komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want 
de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 
zodat jullie het geloven wanneer het zover is.  
   Woord van de Heer     A:  Wij danken God 
 
 
 
Overweging 
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Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God die de Vader is 
van alle mensen 
die de aarde aan de mensen gegeven heeft. 
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. 
Hij heeft zich gegeven voor de wereld. 
Hij is in ons midden de levende Heer. 
Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is 
in alle mensen van goede wil. 
Ik geloof in de kerk, 
die gesteld is tot een teken voor alle volken,  
uitgerust met de kracht van de Geest  
en gezonden om de mensen te dienen. 
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. 
 
 
Voorbede 
 
Acclamatie 
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Dienst van de Tafel 
 
Klaarmaken van de tafel 
 
Collecte 1: voor onze Geloofsgemeenschap (NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. 

Parochie Zalige Titus Brandsma, o.v.v. Locatie MVR Bennekom) 
Collecte 2: Caritas (NL68 RABO 0157 6511 85) 

 

 
Lied:  Waar liefde woont  
    tekst: Anneke Meiners,   muziek: Felicity Goodwin. 
 

Dat heel mag worden mijn huis, met al die 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.  
 
 
 
 
Communiegebed 
 

V God, die verwachtingen wekt, 
Gij vervult in Jezus  
wat Gij hoopvol in ons oproept. 
Als een mens van vrede 
is Hij door de wereld gegaan, 
met oog en hart voor vriend en vreemde. 
A Hij was uw licht voor vriend en vreemde, 
uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
V God, die in woord en werk van Jezus 
licht van liefde hebt doen stralen, 
maak ons er ontvankelijk voor, 
opdat wij in elkaars ogen weerkaatst zien 
wat bemoedigend van Hem is uitgegaan.  
A Hij was uw licht voor vriend en vreemde, 
uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
V God, van U vervuld deelt Hij brood van leven, 
waarin Hij zichzelf wegschenkt 
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opdat wij ons schenken aan elkaar, 
en met velen een wereld naar uw hart worden. 
A Hij was uw licht voor vriend en vreemde, 
uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
V God, die in Jezus uw hand in de onze legt, 
maak ons gevoelig voor wat Hij ons zeggen wil, 
opdat zijn droom in ons waar wordt, 
zijn verwachtingen in ons vervuld worden. 
A Hij was uw licht voor vriend en vreemde, 
uw brood van leven voor wie hongeren naar vrede. 
 
 
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 onze schuldenaren 
en leid 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 
 
 
Lied: Vrede wens ik je toe  
t: Roel Bosch,  m: Anders Gerdman  
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Communie 
 
 
 
Lied:   –  Moge het delen van dit brood 
 t: Huub Oosterhuis,  m: Antoine Oomen 
 

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken:  
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.  
 
 
 
Lied:   –  Om vrede   t: Huub Oosterhuis  /  m: Antoine Oomen 
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. 
Veel te laat heb ik jou lief gekregen.  
Binnen in mij was je, ik was buiten 
en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij,  
en uitgestort als water liep ik van jou weg  
en liep verloren tussen zoveel schoonheid die niet jij is.  
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen   
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. 
 

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,  
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.  
Oogverblindend ben jij opgedaagd,  
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.  
Geuren deed jij en ik haalde adem,  
nog snak ik naar adem en naar jou.  
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, honger ik naar jou.  
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden.  
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede.  
 

Veel te laat heb ik jou lief gekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. 
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Wegbrengen van de Eucharistische gaven 
 
 
 
Slotgebed 
 
 

 
Mededelingen 
 
 

 
Zending en Zegen 
 
 

 
Slotlied:  Geen taal die Hem vertaalt 
    t: Huub Oosterhuis  /  m: Antoine Oomen 
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