Eerbetoon
2 april 2021
Goede Vrijdag

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.

Eerbetoon
Opening
♫ Leven
C

Gij zijt zand onder blote voeten en de dauw in het ochtend licht.
Gij zijt stromen van regenwater en een wolken vergezicht.
Gij alleen zijt de zachte lijnen uitgesleten in kiezelsteen.
Gij zijt warmte in kille nachten en ik kan niet om U heen.

AS Gij zijt licht op mijn duist’re wegen en de schaduw in felle zon.
Gij zijt wind in mijn bolle zeilen en het water in mijn bron.
Gij alleen zijt het schaterlachen in de doodsstilte om mij heen.
Gij zijt rust in mijn jachtig leven en ik kan niet om U heen.
C

Gij zijt vriendschap van al mijn vrienden en hun kracht in mijn laatste uur.
Gij zijt trouw van mijn liefste mensen en in hartstocht zijt Gij vuur.
Gij alleen zijt de volle aandacht en de liefde zijt Gij alleen.
Gij zijt hier en al zou ik willen, nee, ik kan niet om U heen.

Welkom
Niet vergeten
L

Om niet te vergeten ….
zijn wij hier samen.
Om nooit te vergeten …
hebben wij het kruis
hier in ons midden geplaatst,
want het kruis vertelt ons
het hele verhaal van Jezus van Nazareth,
het verhaal van een verworpene
die tot leidsman werd,
het verhaal van een mensenzoon,
die Zoon van God genoemd wordt,
beeld en gelijkenis van Hem die leeft.
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En duizenden na Hem – tot op de dag van vandaag zij gaan dezelfde weg als Hij:
om als de minste mens verkocht te worden,
terwille van de gerechtigheid.

Gebed
Kruishulde
♫ Als alles duister is
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur, dat nooit meer dooft.
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Dienst van het Woord
Levensloop van Jezus
L

Jezus werd geboren in Bethlehem.
Jozef en Maria waren zijn ouders.
Over zijn jeugd is niet heel veel bekend omdat er weinig over vermeld
staat in de Bijbel.
Hij groeide op in Nazareth, een dorp in de provincie Galilea.
Hij werd volgens de joodse traditie opgevoed, op de achtste dag besneden en op zijn twaalfde jaar gepresenteerd in de tempel.
Toch kunnen we ons allemaal wel een voorstelling maken van zijn leven
voordat hij erop uitging om het evangelie te verspreiden.
Het gezin moest vluchten naar Israël om koning Herodes voor te blijven.
Deze zag Jezus als een bedreiging voor zijn eigen koninkrijk.
Jezus trad pas op de voorgrond in de wereld toen Johannes de Doper
een grote schare mensen verzameld had.
Johannes riep iedereen op om berouw te tonen voor de dingen die fout
waren gegaan. Zo kon er vergeving plaatsvinden. Veel mensen lieten
zich dopen.
Ook Jezus liet zich dopen en Hij ontving de heilige Geest.
Johannes de Doper werd onthoofd door koning Herodes.
Jezus nam de taak van Johannes de Doper over en vroeg iedereen om
zich te bekeren.
Jezus reisde veel, naar Palestina o.a.. Hij ging samen met de 12 apostelen.
Judas, een van de apostelen, bleef Jezus niet trouw. Hij werd in verleiding gebracht door geld en zo werd Jezus uitgeleverd aan de Joodse
Hogepriesters.
Hij werd gevangen genomen in de olijfboomgaard vlakbij Jeruzalem.
Hij werd verhoord, beschuldigd van Godslasterlijke uitspraken.
En Hij werd veroordeeld tot de dood door kruisiging.
Je kunt uren, dagen of maanden debatteren waarom Jezus moest sterven, maar met zijn kruisiging nam Jezus de zonden van de gehele
mensheid op zich door op zijn meest duistere dag liefdevol te blijven. Hij
liet zijn licht schijnen op zijn moeilijkste momenten en was daarmee in
staat het kwaad te verslaan.
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♫ Terug
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
Stuur je nu terug naar de stilte.(2x)
Niet zonder herinnering aan mensen en bomen,
maar richt de plannen niet langer,
leid geen gesprek, geen gedachten.
Voer het woord niet, maar volg het. (3x)
C

Struikel, faal maar en val, (3x)
Tot je raakt aan een dorre, verlangende huid,
aan schuwe, geschrokken ogen
aan een kwetsbaar hart dat gekwetst is.

C

Stuur je dan terug
volgend het stille woord
dat genoemd en geschreven moet worden.

Evangelielezing Johannes 19, 16b-30
Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee
anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.
Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd.
Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. Het stond er in het
Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden
gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet
niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik
ben de koning van de Joden”. ’‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus.
Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren
in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één
stuk geweven, van boven tot beneden.
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’
Dat is wat de soldaten deden.
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de
vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag
staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn
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moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’
Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Er stond daar een vat zure
wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die
naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

♫ Golgota
C

Golgota, jij kleine heuvel, jij vraagt wie men daar belaagt?
Jij draagt wie is God geklaagd. Wijn met gal, een bitt’re dood
en zijn mantel wordt verloot. Men kan lezen, wie ze doodden:
Jezus, koning van de Joden.
Golgota, jij kleine heuvel, drie man tors je op je rug,
twee zijn om hun roof berucht. Maar die ene middenin
weet jij wat die ooit beging? Kun jij dragen wie ze doden:
Jezus, koning van de Joden.
Golgota, jij kleine heuvel, mensen gaan hier gauw langszij,
vloeken, schelden, in ’t voorbij: “Hoe snel bouw je aan Gods huis?
Trek jezelf eens van dit kruis, als je kunt, jij zoon der goden,
kom dan, koning van de Joden.”
Golgota, jij kleine heuvel, wordt een bergtop in de tijd
door wie op jouw schouders lijdt. Luister mee: een laatste klacht,
in het duister van de nacht sterft een mens zijn duizend doden,
Jezus , koning van de Joden.

Gedachten over Jezus
L

We lezen de verhalen over God en de mensen in de bijbel.
Als kind hoor je de verhalen aan. Als je ouder wordt, vorm je meer je eigen mening. Is er een grote afstand tussen God en de mensen?
Wie is God voor jou?
Het is goed om te bedenken dat Jezus een menselijk gezicht heeft gegeven aan God.
Hij heeft ons geleerd op een andere manier te kijken, vanuit je hart en
niet vanuit je hoofd.
Dan kun je ontdekken dat de kerk bestaat uit een veelkleurige gemeenschap van mensen die zorg hebben voor elkaar en elkaar respecteren.
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Het voorbeeld van Jezus volgen betekent proberen te denken zoals hij
en te leven zoals hij ons dat heeft voorgedaan.
Op deze manier is hij tot op de dag van vandaag aanwezig. Soms dichtbij, dan weer meer op afstand.

Overweging
Voorbede
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Schrijf mijn naam
in de palm van jouw hand.
Ik geef je mijn woord
als onderpand van vrede.
L

Hemelse Vader
lijden, verdriet en pijn,
onrecht en misdaad overspoelen de wereld.
Ook wijzelf worden daarvoor niet gespaard.
Vaak weten we geen raad
met wat ons zelf of onze naasten overkomt.
Geef ons kracht om door te gaan.
Hemelse Vader,
Onze wereldwijde geloofsgemeenschap, de kerk,
lijdt aan haar eigen onvermogen, aan haar zwakte,
werkelijk te getuigen van Jezus, uw Zoon,
in woord en daad
zijn verlossende dood aan het kruis te verkondigen.
Geef ons kracht om door te gaan.
Hemelse vader,
wij durven niet te beweren
dat onze samenleving
werkelijk geleerd heeft van haar fouten,
dat onze wereld een beetje beter is geworden
dan eerder het geval was.
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Nog steeds bestaan goed en kwaad naast elkaar.
Spaar ons voor wanhoop en berusting.
Geef ons kracht om door te gaan.
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Schrijf mijn naam
in de palm van jouw hand.
Ik geef je mijn woord
als onderpand van vrede.
V

Parochiële intenties

1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Schrijf mijn naam
in de palm van jouw hand.
Ik geef je mijn woord
als onderpand van vrede.

Gebed
A

God,
geef ons kracht om
in het spoor van Jezus, uw Zoon
onze kleine en grote wereld te blijven stimuleren
met leven en liefde,
zoals hij het ons heeft voorgedaan.
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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

♫ Ooit
AS Ooit, toen mijn tuin verdorde,
bruine dode blad’ren vielen,
ooit, toen de dagen kortten
wist ik uw naam.
AS Ooit, als mijn ogen breken,
als mijn adem zacht gaat stokken,
ooit als mijn dagen tellen
weet ik uw naam.
C

Ooit, toen mijn tuin verdorde,
bruine dode blad’ren vielen,
ooit, toen de dagen kortten
wist ik uw naam.
Ooit, toen mijn vleugels braken,
watervloed mij overspoelde,
ooit toen de aarde beefde
wist ik uw naam.
Ooit, toen mijn weg ging buigen
en ik keren moest,
toen ik tegen de stroom moest ingaan,
vroeg ik naar uw naam.
Ooit, als mijn ogen breken,
als mijn adem zacht gaat stokken,
ooit als mijn dagen tellen
weet ik uw naam.
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Jouw naam
L

Jouw naam roept beelden in ons wakker:
In verhalen zien we je zitten, zien we je gaan.
Jouw stem in ons wordt niet zwakker
De kleur van het beeld niet vlakker,
jij hoort nog steeds bij ons bestaan.
Hoor ik je naam, dan zal ik weten
dat jij nog altijd bij ons bent.
De klank ervan is niet versleten.
Jouw leven wordt niet vergeten.
Je wordt genoemd en bent gekend.
Jij bent verweven met ons leven.
De dood heeft ons niet uiteen gejaagd.
Er is ons iets van troost gegeven:
Onze naam staat in jouw hand geschreven

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 2 april 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met Marian Bolscher.

