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Tweede Zondag van de Veertigdagentijd

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.
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Ben je verkouden, heb je koorts, keelpijn of andere Corona gerelateerde
ziektesymptomen: BLIJF THUIS!
Kom alleen naar de viering nadat je GERESERVEERD hebt.
Kom ruim op tijd; liefst een kwartier voor aanvang.
HOUD 1,50 m. AFSTAND! Kom niet te dicht bij iemand die niet uw huisgenoot is.
Er ligt geen intentieboek. Schriftelijk meegebrachte intenties kunnen in
een mandje worden gelegd.
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.
Ontsmet uw handen!; Hoest in uw elleboog!; Gebruik papieren zakdoekjes!
Volg de aanwijzingen op van de begeleiders.
Liturgieboekjes liggen op de zitplaatsen
Ga NIET knielen; Blijf zitten.
Zing NIET mee met de liederen.
Volg de Looppijlen op de paden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. HOUD 1,50 m. AFSTAND
Vermijd toilet gebruik (indien mogelijk)
Een kaars op te steken en een persoonlijk gebed kan nadat de kerk leeg
is; ongeveer een kwartier na afloop van de viering.
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
In deze viering zijn er geen kerkgangers. Het zingen van de liederen
gebeurt door vier cantors uit het koor Arsis.

Je opdracht
Opening
♫ Vrede voor jou
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat straks hier weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein, dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar.
Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt –
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Welkom
Gebed
♫ Vrij
Dan maak je mooie plannen in vertrouwen opgestaan,
om niet te blijven hangen in een leven zonder naam.
Dan maak je mooie plannen en leef je vooruit
als de weg naar vrijheid zich sluit.
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Wat heb je nu aan dromen, mooie woorden, schone schijn
wanneer ze nooit uitkomen en bedrog, illusie zijn.
Wat heb je nu aan dromen, een ver ideaal,
als de geschiedenis zich herhaalt?
En dan nog blijven hopen, blijven hopen tot aan het eind
een nieuwe weg zich opent en een nieuw begin verschijnt. (2x)
De wanhoop nabij,
mens, je bent, mens je bent vrij!

Stukjes van de waarheid
L

Jij ziet God als de grote macht
die alles in beweging heeft gezet
en de wereld draaiend houdt.
Zij ziet God als een vaderfiguur,
iemand die je persoonlijk kent
en met wie je een band hebt.
Hij ziet God als de redder
die je verlost van je schuld
en je bevrijdt van wat je dwars zit.
Zij zien God als de regelgever
die wil dat je goed leeft
en goed met elkaar omgaat.
Sommigen zien God als de sterke arm
die je helpt als je in nood zit
en je uit de problemen haalt.
Anderen zien God als een kracht
die alleen kan werken
tussen en in mensen.
En ik denk: Wat is waar?
Of zouden het allemaal stukjes
van die ene waarheid zijn?
Want zou één enkel mens
God echt kunnen kennen?
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♫ Zo is God
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).

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Genesis 22, 1-2, 9a, 10-13, 15-18
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik
luister,’ antwoordde Abraham. ’Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel
houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken,
bouwde Abraham daar een altaar.
Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de
HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoord3

de hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je
ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in
plaats van zijn zoon.
Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt
gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de
hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op
aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.
Want jij hebt naar mij geluisterd.

♫ Openingskoraal
Geloof en hoop en liefde, onze dromen,
ze zijn met Abraham al meegekomen;
zoekend naar ’t land waarin hij vast geloofde,
dat God beloofde.
God heeft ons hier in ballingschap gevonden,
met ons op dood en leven zich verbonden.
Hij brengt ons thuis en wijst ons nieuwe wegen
van heil en zegen.
Jezus Messias, in zijn leer en leven
heeft Hij de volken dromen teruggegeven:
Hij ging ons voor en leende ons Gods ogen
van alzo hoge.

Evangelielezing Marcus 9, 2-10
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit
als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.
Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met
Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat
wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes
en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.
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Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ Ze keken om zich
heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen
stond.
Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand
mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de
dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit
de dood.

♫ Acclamatie – Het woord dat ik jou geef
Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God,
die het begin is van mijn leven
en het einde.
Hij geeft mij het vertrouwen
dat ik mijn weg wel vind,
dat Hij mij draagt over elke afgrond,
dat na de dood weer leven komt.
Ik geloof in Jezus Christus,
die mij leerde wat leven is:
recht doen opdat vrede onder ons kan wonen
opkomen voor wie het minder hebben,
doen wat moet gedaan,
aankijken wie door niemand aangekeken worden,
elke dag opnieuw.
Ik geloof in de heilige Geest,
Gods levensadem die mij aanvuurt tot liefde
voor wat het leven de moeite waard maakt:
vriendschap, zachtmoedigheid,
humor, troost,
enthousiasme, barmhartigheid,
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wijsheid en een groot hart.
Die mij optilt en neerzet
op Gods weg van waarheid en leven,
voor een toekomst vol belofte.
Amen.

Voorbede
Cantors ♫:
Gij die een en eeuwig zijt
verweg onbeeldbaar God
maar in uw woord dichtbij
doe ons verstaan.
Keer ons om naar U toe
keer ons toe naar elkaar.
L

God,
Wij bidden tot U en vragen:
help ons
als we ons machteloos voelen
omdat er in de wereld
zoveel gebeurt
waar we geen invloed op hebben.
Wees dan de stem in ons hart
die ons toefluistert
dat we meer kunnen doen
dan we denken.
Wij bidden tot U en vragen:
help ons
als we willen weglopen
voor onze verantwoordelijkheid
omdat we van anderen
de oplossing verwachten.
Maak ons dan duidelijk dat we
als deel van de grote mensenfamilie
elkaar tot steun kunnen zijn.
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Help ons om oog te hebben
voor wat in anderen omgaat,
voor de angst, de pijn, de frustraties.
Geef ons de kracht
het goede in de ander te zien,
elkaar te ondersteunen,
want dan zal het ons samen goed gaan.
Cantors ♫:
Keer ons om naar U toe
keer ons toe naar elkaar.
V

Parochiële intenties

Cantors ♫:
Keer ons om naar U toe
keer ons toe naar elkaar.

Gebed
A

God,
herinner ons eraan
dat het steentje
dat we kunnen bijdragen
niet zo klein is als het lijkt:
dat een steen die je in het water gooit
rimpelingen veroorzaakt
die vele malen groter zijn
dan zijn eigen omtrek.
Amen.

♫ Vredewens – De vrede van de hemel en de aarde
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 kome over jou,
Gods vrede groeie in jou.
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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.

Dankgebed
V

God van leven,
soms gebeuren er dingen in ons leven,
waar we het moeilijk mee hebben.
Toch proberen we niet ontmoedigd te worden
we blijven vertrouwen op uiteindelijke heelheid.

A

U wijst ons de weg, wij danken U.

V

Vaker hebben profeten ons verteld,
dat U geen offers vraagt,
maar aandacht en liefde voor elkaar.
Waar wij in gerechtigheid met elkaar omgaan,
is het visioen van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde zichtbaar.

A

U wijst ons de weg, wij danken U.

V

Wij danken U voor Jezus,
die door zijn manier van leven heeft laten zien,
dat een leven van liefde en gerechtigheid mogelijk is.
Hij deelde zichzelf uit en bleef ongebroken,
vertrouwend op Uw heelheid.

A

U wijst ons de weg, wij danken U.
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V

Wees ons nabij om een open ruimte te scheppen,
waarin wij wat wezenlijk van waarde is
met elkaar kunnen delen
zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

A

Amen.

♫ Sporen naar Vrede
Refrein:
Wereld, dit landschap uitgestrekt
van het eerste licht tot aan de dood voorbij,
wandelaars dat zijn wij.
Landschap ingekleurd met sprekende beelden
aanschouw wat is gebeurd verzwegen en verhaald
dat de nacht van verraad zich nooit herhaalt.
Refrein…
Landschap ingericht met grenzen en volken
een kostbaar evenwicht verstoord en weer hersteld.
Heeft geduld langer adem dan geweld?
Refrein…
Landschap dat ontwaakt in sporen van vrede
een handschrift onvolmaakt geschreven en verstaan.
Kan een indruk van God verloren gaan?
Refrein…

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.
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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.
Dan hopen we maar dat u meegaat
en ons af en toe een duwtje
in de goede richting geeft.
Als de wind in onze rug.
Als de stem in ons hart die fluistert
dat we dóór moeten gaan
en dat we er wel zullen komen.

♫ 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

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
V
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Dat de zon je pad mag verlichten.
Dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je deelt wat je hoopt.
Dat het geluk je pad zal kruisen
en dat je het ziet en oppakt.

♫ Wil je opstaan en mij volgen
Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie:
jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg:
'Een koningskind ben jij !'
Wil je geven wat je hebt,
dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt
in jou en jij in Mij?
Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

Collecte
1. De eigen parochie
2. Vastenactie
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www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 28 februari 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Antoinette van Schaik.

