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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.
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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
Het zingen van de liederen (door vier 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.

Een nieuw perspectief
Opening
♫ Leven
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.

AS ’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.
C

’n Maal voor vreemdeling en vriend, een tafel aangericht,
waar elk de goede vrede dient, niet voor het kwade zwicht.
Waar men deelt brood en wijn, niet op hun rechten staan,
maar toch tevreden zijn en naar huis toe gaan.
En dragen een boodschap uit, de liefde voor elkaar,
een tijd wordt ingeluid, het nieuw verbond is daar.

Welkom
Gebed
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♫ De Schrift ontsloten
C

In den beginne hebben wij aanschouwd:
alleen door nacht en duisternis ontstaat het morgenlicht.
En zonder nacht en duisternis komt er geen morgenlicht.
De broedermoord drijft Kaïn voort en nooit keert hij weerom.
Het volk dat Babels toren bouwt zegt alle zinnen krom.

C

Refrein:
Alleen door nacht en duisternis ontstaat het morgenlicht.

AS Krijgt Sara die onvruchtbaar is dan nooit een nageslacht?
Wordt Jakob die zijn broer bedriegt voorgoed door hem veracht?
C

Refrein…

AS Wordt Jozef als een slaaf verkocht, huilt Jakob van verdriet.
Heel Israël moet door de zee en dieper kan het niet.
C

Refrein…

C

Een gouden kalf in plaats van God: die richting is verkeerd.
En in het nieuwe land een vorst die praalt en potverteert.

C

Refrein…

AS Het volk verdeeld, in ballingschap, verjaagd van eigen grond,
een kleine rest een minderheid, heet dat nog Gods verbond?
C

Refrein…
Alleen door nacht en duisternis ontstaat het morgenlicht.
En zonder nacht en duisternis komt er geen morgenlicht.

Stuurlui
L
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De stuurlui eisen de wal op,
de vechters eisen de straat op,
de kiezers eisen klare taal.
Maar er zijn nog geen woorden voor,
er bestaat geen nieuw normaal,
we hebben nog geen verhaal.

Wat zou je doen met die ruimte die je opeist,
die minder dan anderhalve meter?
Je oma opzoeken,
de buurman aanhoesten,
het vliegtuig nemen naar een of ander
fantastisch oord.
En is dat dan de vrijheid?
Wat is vrijheid eigenlijk
voor een woord?
Is het terugkeer naar voorheen,
maar voorheen is voorbij.
We deinen stuurloos
op de rand van
een nieuw getij.
Niet eisen maar vragen,
Meebewegen,
luisteren
naar wat de zee van ons wil.
Nieuwe einders ontdekken.
Misschien is dat vrijheid,
misschien
maakt dat het verschil.

♫ Woorden
C

Woorden, woorden, zoveel woorden
aan ons hier besteed door U.
Woorden die wij allen hoorden,
ze passeren de revue:
Zalig, zalig, zalig, zalig,
wees maar blij, je loon is groot.
Graai niet en wees niet inhalig,
schatten worden toch tot schroot.
Sta op uit de dood mijn kind,
kijk me aan, ben jij soms blind?
Waar zit jij met jouw geloof?
Luister naar me, ben je doof?
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Woorden, woorden, zoveel woorden
hebben wij van U gehoord.
Woorden die van God verhalen,
woorden over idealen,
over vrede, over dromen,
‘laat uw Koninkrijk toch komen’.
Woorden breekbaar als het brood,
stukgebroken in uw dood,
Woorden als een slotakkoord,
enzovoort en enzovoort.
Wanneer, in uw woordenvloed,
onderstreept U die met bloed?

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jeremia 31, 31-34
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en
het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten –
spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun
hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer
de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al –
spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken
aan wat ze hebben misdaan.

♫ Het nieuwe begin
C
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Dit is het uur van vrede op aarde;
dit is het uur van ’t nieuwe begin.
Gods Zoon wordt mens om ons te bevrijden,
opdat ook wij gaan gelijken op Hem.

Refrein:
Blijf niet staren naar vroegere dagen,
sta niet stil in de tijd van voorbij.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
’t is al begonnen, merk je het niet?
AS God gaat met ons de wereld vernieuwen,
Hij geeft zijn Zoon als een licht voor ons uit.
Mens zijn als Hij, verlossend, bevrijdend;
vrede waai uit! Op dit uur: nieuw begin.
C

Refrein…

C

Gods Zoon wordt mens, Nieuw Leven op aarde;
Hij is met ons, weg dan schaduw van dood.
Twijfel verdwijn, iets nieuws gaat beginnen:
leven, voor goed, in zijn vrede, zijn Naam.

Evangelielezing Johannes 12, 20-33
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen
hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas
zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen
dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven
haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen:
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader
geëerd worden.
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan
mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe
groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb
mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen
die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken
had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu
wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze
wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven
word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze
waarop hij zou sterven.
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♫ Acclamatie – Deze woorden
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart
berg ze in het binnenst van je ziel
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.
C

Bind ze als een teken aan je hand
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dan vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters,
dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron.
Hoor Israël.

Overweging
Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in God,
de Vader van het leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.
Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God van Liefde,
‘mens voor anderen’,
gekruisigd omwille van zijn Boodschap,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten.
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Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de Liefde waar te maken.
Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is.
Amen.

Voorbede
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
L

Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat we van onze verschillen geen geschillen maken,
maar ons verheugen in onze verscheidenheid.
Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat wij eerbiedig en zorgvuldig omgaan
met wat in uw Verbond is opgenomen:
de aarde die wij bewonen, de lucht die wij inademen.
Heer, maak ons tot bondgenoten van elkaar.
Dat we instaan en opkomen voor iedere mens, veraf en nabij,
die het slachtoffer is van onze macht en rijkdom.

1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
V

Parochiële intenties
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1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.

Gebed
A

God van liefde en trouw,
Gij roept ons op ons vrij te maken van onszelf
en er te zijn voor anderen.
Sterk ons in het geloof
dat de weg van Jezus leidt naar het ware leven,
naar hoop en vrede voor allen.
Amen.

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.

♫ Onze Vader
C
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Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader , wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks.
Altijd.
Amen.

Vredewens
♫ Naar wat ongrijpbaar is
C

Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat
licht in de duisternis, beelden als dromen
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken zodat wij vinden
blijven wij zoeken tot het gegeven wordt.
In de warmte tussen woorden
in de zachtheid van een blik
in je hoofd tegen een schouder
hand die stil de jouwe drukt,
leeft wat ongrijpbaar is en toch bestaat.
Zie, wij leven onze dromen
zo wordt steeds de hoop herboren,
wordt de droom een daad. (2x)
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Overal waar mensen samen
bondgenoot zijn in gevecht
tegen al wat ziek en kwaad is
wordt wat krom trok fier en recht
en wat ongrijpbaar is, zal dan bestaan.
En zo worden luchtkastelen
hier op aarde werk’lijkheden,
wordt verwachting waar. (2x)
Dan is eenzaamheid verdwenen
dat gevoel van niet bestaan,
monddood maken machteloosheid
zijn voor kort of lang gegaan,
want wat ongrijpbaar is, wordt dan vervuld.
Wie die vreugde heeft ervaren
wil niet rusten voor de aarde
woonplaats is van God. (2x)
Naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat
licht in de duisternis, beelden als dromen
vager dan woorden, ver als een ster,
blijven wij zoeken zodat wij vinden
blijven wij zoeken tot God zich vinden laat.

Lichtpuntjes
L

10

God,
Wij danken u voor lichtpuntjes
in deze veertig dagen
van inkeer en bezinning,
voor momenten waarop we
van het uitzicht mogen genieten
op uw toekomst die zal doorbreken
en hier en daar al zichtbaar is.
Houd de herinnering in ons wakker
aan uw inzet en liefde
voor deze wereld,
voor ons, mensen,
die u zo vaak in de steek laten
door de onzorgvuldige manier

waarop we met elkaar
en met uw schepping omgaan.
Houd ons in het oog
ook als wij u uit het oog verliezen.
Open onze ogen
voor wat er werkelijk toedoet,
en geef dat wij uw liefde
en inzet voor ons
weerspiegelen in liefde en inzet voor elkaar.
Help ons op u gericht te zijn,
zodat ons doen en laten
iets laat zien van uw bedoeling.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
♫ Gezicht van hoop
C

Jij geeft het land een gezicht
de vluchteling ziet licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.

Refrein:
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw, die leven laat.
AS Jij geeft de hoop een gezicht,
wanhopigen zien licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
C

Refrein…
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AS Jij geeft de toekomst gezicht,
de radelozen licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
C

Refrein (2x)…

Collecte
1. De eigen parochie
2. Stichting Vrolijkheid
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Bennekom, 21 maart 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Marianne Thie-Koomen.

