
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hart  voor de ander  
25 oktober 2020 

Dertigste Zondag door het jaar 



 
 

 

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: www.rkkerkbennekom.nl. 
 
De locatieraad. 

 
 

Liederen en zingen 
Koor en kerkgangers gaan in deze viering niet zingen. Daarom zijn er 
vier cantors. De aanwezige leden van Arsis neuriën als begeleiding. Op 
een aantal momenten nodigen wij u uit mee te doen door de tekst van 
een couplet te spreken. Hiertoe zijn er aanduidingen geplaatst bij de 
teksten van de liederen (C=Cantors en AS=Allen spreken). Wij hopen 
dat u er gebruik van gaat maken. 
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Hart  voor  de  ander  

 

O p e n i n g 

 

♫  ’n Huis voor iedereen 
C  ’n Huis voor vriend en vreemdeling, een dak boven je hoofd, 

een plaats zo vol herinnering voor wie in God gelooft, 
waar ieder welkom is en niemand eenzaam staat, 
waar men doet wat Hij deed verlost van het kwaad. 
Een tafel is gedekt, een plaats voor elke gast, 
waar hoop wordt opgewekt en gedeeld wordt ied’re last. 
 

1e keer – AS: 
2e keer – C: 

’n Woord voor vriend en vreemdeling, wat troost voor ieder hart, 
hier is geen mens nog banneling, verstoten en verstard. 
Het woord wijst ons de weg, bevestigt ons bestaan; 
wie luistert naar de stem, durft op weg te gaan. 
De boodschap doorverteld geeft mensen nieuwe moed, 
waar vrede wordt gemeld: ons allerhoogste goed. 
 

 

Welkom 
 
 

Gebed 
 
 

♫  Breng mij over grenzen 
C  Deze kleine wereld, mijn kortzichtigheid, 

leg ik voor jou neer. 
AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
 
C  Al mijn kleine angsten, mijn verloren trouw, 

leg ik voor jou neer. 
AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
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C  Al mijn zwakke kanten, mijn verslagenheid, 
leg ik voor jou neer. 

AS Breng mij over grenzen tot een ommekeer.(2x) 
 
C  Vol verlangen zoek ik naar geborgenheid 

naar een ommekeer. 
AS Breng mij over grenzen, breng mij bij U, Heer.(2x) 
 
 

Met ons mee 
L  God,  

daar staan we dan op onze levensweg. 
Met een rugzak vol bagage. 
Vol ervaringen, onderweg opgedaan. 
Vol kennis en levenswijsheid. 
Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen 
dat het achter de horizon beter is, 
als we maar de goede kant opgaan. 
 
Daar staan we dan op onze levensweg. 
En we vragen ons af of we goed gaan. 
Of we uitkomen bij wat we hopen. 
Of onze dromen toekomst hebben. 
Of uw woord als richtingwijzer genoeg is 
om in de wirwar van wegen 
de weg naar liefde en geluk te vinden. 

 
 

♫  Wijs ons de weg 
C  Wijs ons de weg in de morgenstond. 

Wijs ons de weg als de avond komt. 
Wijs ons de weg dwars door de woestijn. 
Leidt onze voeten naar vruchtbare grond. 
 
Wijs ons de weg als de zon verbleekt. 
Wijs ons de weg als ons de moed ontbreekt. 
Wijs ons de weg dwars door de woestijn, 
leidt ons naar de bron waar ons hart om smeekt. 
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D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

De engel 
Heb jij wel eens een engel gezien? Ik wel, vanmorgen nog, bij de bakker.  
Hij wilde een halfje gesneden bruin, niet met vijftien granen, zonne-
bloempitten of maanzaad, maar gewoon volkoren. Hij betaalde met een 
rijksdaalder en deed het wisselgeld in zijn portefeuille. Daarna wenste 
hij de bakker een goede morgen, ging naar buiten, stapte op de fiets en 
reed de straat uit.  
Dag engel.  
Hij had geen vleugels op zijn rug, geen wit gewaad aan en ook niet zo'n 
mal cirkeltje boven zijn hoofd. Toch was het een engel, al leek hij ver-
dacht veel op meneer Volkers. 
Je kent meneer Volkers toch wel? Hij stond twee jaar geleden met zijn 
naam en foto in de krant. Nou ja, niet met zijn hele naam, alleen maar 
de eerste letters. A.V. stond er. Dat zegt genoeg. 
Zal ik je nu eens wat vertellen? Die engel was meneer Volkers. Dat half-
je gesneden bruin was namelijk voor zijn buurman, die heeft de griep.  
Soms worden mensen even gebruikt als engel. Dan maakt het niet uit 
wat ze vroeger gedaan hebben, dan telt alleen wat ze op dat moment 
doen.  
Wie weet, zie je vandaag nog een engel. Let maar op, ze staan vaak bij 
moeilijke afstapjes, tussen twee vechtende mensen of in Afrikaanse 
vluchtelingenkampen. 
Ben jij wel eens een engel geweest? 
 

 

♫  Gelukkige mens 
C  Hij kijkt en hij doet wie hij ontmoet, alleen maar goed: 

hij ziet en kijkt, helpt arm en rijk zonder verwijt. 
 

Refrein: 
Gelukkige mens die niet anders kan  
dan de naaste zijn van alleman. (2x) 
 
Hij helpt en hij sterkt haast ongemerkt die moeizaam werkt: 
hij houdt de wacht voor wie des nachts slechts pijn verwacht. 
 

AS Refrein… 
 

C  Zijn hart kan nog slaan en is begaan me wie vergaan: 
zijn stil geheim bij alle pijn moet liefde zijn. 
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AS Refrein… 
 

C  Hij is als een kind dat welgezind slechts vrienden vindt: 
Verwondering is het begin van alle ding. 
 

Refrein… 
 
 

Evangelielezing Matteus 22, 34-40 
Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen 
had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen 
vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester, wat is het grootste ge-
bod in de wet?’  
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 
heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste ge-
bod. 
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.’ 

 
 

♫  Acclamatie – Licht voor ons uit 
1e keer – AS: 
2e en 3e keer – C: 

Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet: 
Steek ons aan en maak ons bevlogen! 
Licht voor ons uit en Woord dat ons goed doet! 

 
 

Overweging 
 
 

Geloofsbelijdenis 
A  Ik geloof in God 

die niet van steen is, maar die hart heeft voor mensen. 
Ik geloof in God, die ik niet kan zien,  
maar die zichtbaar wordt als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
Ik geloof in God,  
die niet sterk is, die lijden en geweld niet kan verhinderen, 
maar die wel wil dat wij mensen, die lijden, ondersteunen,  
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
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Ik geloof in God  
die mild en ruimhartig is, 
maar streng voor ieder die mensen uitsluit, wegstoot  
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 
Ik geloof in God  
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij de aarde leefbaar maken. 
Ik geloof in God  
die mensen aanmoedigt om het goede te doen. 
Ik geloof dat vanwege Jezus Christus, 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
en wiens Geest nog altijd onder ons doorwerkt. 

 
 

Voorbede 
1e keer – Cantors neuriën 
2e en 3e keer – Allen neuriën, cantors zingen: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 

L  God, wat moeten we doen 
om het goed te hebben met elkaar? 
We zien zo vaak dingen waarvan 
we denken: dat is verkeerd, 
daar moet iets aan gedaan worden. 
Maar hoe kun je het aanpakken? 
En waar doe je goed aan? 
 
We willen bidden 
om het licht 
van jouw gelaat. 
Dat je geboren wordt 
in ons. 
Dat je opstaat, 
Jezus, 
in ons 
oog en oor van jou, 
jouw handen en voeten, 
jouw manier van leven dus, 
onszelf verlatend 
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om de ander nabij te zijn 
en om de aarde die ons lief is 
te helpen dragen. 
 
Om het licht 
van jouw gelaat 
willen we bidden. 
Voor allen 
die eenzaam zijn, 
die verkleumd, verschrompeld wachten, 
of er nog en eens iemand zal aankomen 
van allen die voorbijgaan. 
We willen bidden 
voor iedere mens  
die wacht op een ander, 
die meeleeft met een ander. 

 
1e keer – Cantors neuriën 
2e en 3e keer – Allen neuriën, cantors zingen: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 

V  Parochiële intenties 
 
1e keer – Cantors neuriën 
2e en 3e keer – Allen neuriën, cantors zingen: 

Geef ons inzicht Heer 
En open ons de ogen. 
Dat wij in uw licht 
De ander blijven zien. 
 
 

Gebed 
A  God, 

We bidden om het licht van jouw gelaat in ons. 
Dat wij doen zoals Jezus het ons heeft voorgedaan: 
Leven met hart voor de ander 
delend van wat we hebben  
en helpend waar we kunnen. 
Amen. 
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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. 

 
 

Vredewens 
 
 

Complimentje 
L  Eén complimentje, en de zon breekt door de wolken. 

Even wat waardering, en het koudste hart ontdooit. 
Horen wat er goed gaat, brengt het beste in ons boven. 
Merk iets positiefs op, en de deur wordt losgegooid. 
 
Let op wat gelukt is, en je geeft een mens vertrouwen. 
Zeg een keer iets aardigs, en je geeft elkaar weer moed. 
Even laten merken: wat jij doet, vind ik van waarde. 
Eén complimentje... en de dag is al weer goed. 

 
 

♫  Geniet van het goede 
C  Geniet van het goede dat God je heeft gegeven 

de wind in je haren en de zon op je gezicht. 
Geniet van het leven 
het spel van kleine kind'ren 
het zingen van een merel in het stille avondlicht. 
 

Refrein: 
Leef hier en nu met de dag van vandaag 
 en drink met volle teugen van de schoonheid om je heen. 
 Leef hier en nu met de dag van vandaag 
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 de kleuren van de aarde, het stromen van rivieren, 
 de vreugde van een woord dat rust in God in Hem alleen. 
 
Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte 
je mag opnieuw beginnen zo vaak als je dat wilt. 
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open 
vermijd de kouwe drukte en word van binnen stil. 
 

Refrein… 
 
Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven 
en leg al je zorgen in de handen van de Heer. 
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde 
geniet van het moment want dit moment dat komt niet weer. 
 

Refrein… (2x) 
 
 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

♫  Ite missa est 
C  Door zijn woorden aangestoken trekken wij hier thans vandaan. 

Onze tent moet opgebroken, wat gezegd is dient gedaan, 
wat gevierd werd moet gebeuren in het leven heel dichtbij. 
Even buiten deze deuren wordt gewacht op jou en mij; 
ITE MISSA EST 

 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
 
 
 
 
 



 

 
 

♫  Gewoon beginnen 
C  Gewoon zoals je bent, 

respect voor iedereen 
zelfs als je niets herkent, 
je bent niet echt alleen. 
 

AS Geloof in wie je bent, 
geloof in wat je doet. 
Proberen kan altijd 
en krijg weer nieuwe moed. 
 

1e keer – AS: 
2e keer – C: 

Niet “Stil maar, wacht maar” nu, 
wel iemand durven zijn, 
niet “Breek de muren af”, 
beginnen in het klein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Caritas 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 25 oktober 2020 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met Marianne Thie-Koomen. 


