
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sta op 
4 april 2021 

Paaszondag 



 
 

 

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: 
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. 
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Sta  op 

 

O p e n i n g 

Binnenbrengen van licht en water 
 
 

♫  Acclamatie – Licht voor ons uit 
1e keer – Cantors: 
2e keer – Allen spreken: 

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! 

 
 

♫  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. 
 

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

 

Welkom 
 
 

Gebed 
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Verlangen 
L  God, 

is het uw stem die ons roept, 
dat wij mogen opstaan, op weg gaan 
en leven? 
 
Is het uw hand die ons wenkt 
en losmaakt uit angst en beklemming? 
 
Is het uw geest die ons enthousiast maakt 
en doet zingen 
dat de woestijn weer zal bloeien en leven? 
 
Groot is ons verlangen naar een wereld, 
waar mensen in vrede en vrijheid 
kunnen wonen en werken en leren. 

 
 

♫  Vuur van de enige  
C  Ochtend koud en mistig licht, 

gaande de dag onzeker ongericht. 
Avond en weemoed, gloed van de nacht 
oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht? 
 
Vuur van de Enige steek ons aan, 
vuur van de Enige steek ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
 
Klemmende stilte, geen vogel geen lied 
geen hemel die nog uitzicht biedt. 
Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is, 
weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis? 
 
Woord van de Enige spreek ons aan, 
woord van de Enige spreek ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
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1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Is er een woord dat leven doet, 
helder als water, adem en hartslag, 
een nieuw gezicht? 
Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht. 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Enige vrede zie ons aan, 
Enige vrede zie ons aan, 
dat wij in jouw licht op mogen staan. 
 

 
 
D i e n s t   v a n   h e t   W o o r d 

Wie ben ik? 
L  Zo’n 2000 jaar geleden leefde er  

in het arme Nazaret een man. 
Hij heeft zich vast  
dezelfde vraag gesteld: 
Wie ben ik? 
Hij was net als iedereen  
op zoek naar de zin van zijn leven.  
En Hij kreeg antwoord. 
Een stem uit de hemel zei: 
Deze is mijn Zoon, de geliefde. 
Vanaf dat moment wist hij wie hij was. 
En het mooie was: 
Hij werd ook wie hij was. 
Hij kende Gods woorden uit zijn hoofd 
en leefde er naar. 
Aan Hem kon je zien wat waarheid is:  
echt zijn, goed, trouw en barmhartig. 
 
En wij dan? 
 
Niemand kan je leren wat leven is. 
Regels en voorschriften zullen geen beter mens van je maken. 
Maar je keuze wel. 
Je keuze of je de uitnodiging aan neemt: 
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om echt te worden, goed, trouw en barmhartig; 
om Gods woorden te laten gebeuren op aarde. 
Dat kun je wel. 
Want je hebt net zulke handen  
en net zulke voeten  
en misschien mettertijd ook wel net zo’n groot hart als Hij. 
En al doende zou je wel eens  
achter het antwoord op de vraag kunnen komen: 
Wie ben ik? 
 

 

♫  Kom grijp mijn hand 
C  Kom grijp Mijn hand  

naar de hemel omhoog en je ziet  
de weg van het licht. 

 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Kom grijp Mijn hand, 
uit het land van het duister naar het licht. 
Ga met Mij mee en vergeet al de strijd die achter ligt, 
naar het land van het leven uit het land van de dood. 
Je wordt vrij van je vrees, je wordt vrij van je nood. 

  Kom grijp Mijn hand  
naar de hemel omhoog en je ziet  
de weg van het licht. 
 

 

Evangelielezing Lucas 24, 1-10 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aan-
gekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en 
toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet.  
Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee 
mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen 
en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de 
dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea 
was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze 
zich zijn woorden. 
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Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen 
vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, wa-
ren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog 
enkele andere vrouwen die hen vergezelden. 

 
 

♫  Acclamatie – Woorden van oudsher gegeven 
1e keer – Cantors: 
2e keer – Allen spreken: 
3e keer – Cantors: 

Woorden van oudsher gegeven 
zingen van geluk en pijn, 
blijven spreken over leven: 
Ga, en Ik zal met je zijn. 
 
 

Overweging 
 
 

Wijding van het water 
 
 

Geloofsbelijdenis 
V  Ik geloof in God 

die het licht heeft geschapen 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mensen tot leven te brengen. 

 
A  Ik geloof dat  aarde en water, 

alles wat  groeit en leeft 
er niet is om te vervuilen en te laten sterven 
maar om te laten  blinken in het licht 
zoals het was in den beginne. 

 
V  Ik geloof in de mensen, 

geschapen naar Gods beeld 
- niet voor onrecht en dood, 
- niet voor angst en geweld, 
maar geboren voor het geluk  
en bestemd om lief te hebben. 
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A  Ik geloof in die ene mens  Jezus van Nazareth, 
die in opstand is gekomen 
tegen onrecht en verdrukking, 
tegen macht die mensen klein houdt 
en hun het licht ontneemt. 

 
V  Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 

die Hem in leven hield tot vandaag. 
Daarom wil ik opstaan  uit mijn eigen duisternis, 
en weten dat de dood het laatste woord niet is.  

 
A  Daarom wil ik geloven 

in de beweging van Jezus, 
wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht, 
in het dienen van mensen, 
totdat alles is voltooid 
en wij leven in vrede.  Amen. 

 
 

Voorbede 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 

 
L  God, 

geef dat we het niet nemen, 
dat mensen lijden 
onder het geweld van woorden 
of keiharde wetten en regels, 
waardoor ze geen kant op kunnen. 
Geef ons lef om op te staan. 
 
Geef dat we het niet nemen 
dat mensen gepest worden. 
Dat ze gekleineerd worden 
omdat ze er anders uitzien 
of anders reageren dan de rest. 
Geef ons lef om op te staan. 
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Geef dat we het niet nemen, 
dat de natuur het onderspit delft 
en altijd op de tweede plaats komt. 
Dat er steeds minder plaats is 
voor dieren en planten. 
Geef ons lef om op te staan. 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
 

V  Parochiële intenties 
 
1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Neem mij aan zoals ik ben. 
Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 

 
 

Gebed 
A  God, 

Uw Zoon, heeft ons het voorbeeld gegeven: 
Opstaan tegen alle onrecht. 
Geef ons de moed om zijn voor beeld te volgen 
en ons protest te laten horen. 
Wij vragen uw hulp, omdat we weten 
dat u het ook niet neemt. 
Amen. 
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D i e n s t   v a n   d e   T a f e l 

♫  Het leven vieren 
C  Kom de tafel staat gereed, kom mensenkind dichtbij, 

wij gaan het leven vieren, 
jouw tijd van zwoegen heet van nu af feestgetij (2x). 
 

C  Kom en wees een disgenoot, kom slaven in een stoet, 
wij gaan het leven vieren, 
nog nooit heeft ons het brood zo door en door gevoed (2x). 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 
  Wij die hier gezeten zijn, verlost en vrijgemaakt, 

wij gaan het leven vieren, 
nog nooit heeft ons de wijn zo kostelijk gesmaakt (2x). 
 

C  Kijk, een vreemde deelt het brood en doet ons open gaan, 
wij gaan het leven vieren, 
nog nooit heeft hier de dood zo zeker afgedaan (2x). 

 
 

Klaarmaken van de tafel 
 
 

Eucharistisch gebed 
V  U danken wij, God, 

omwille van uw heerlijkheid. 
En om heil en genezing te vinden 
willen wij uw naam verkondigen 
al onze dagen, maar vooral op deze dag, 
die Gij hebt gemaakt, bezingen wij U, 
want ons paaslam, Christus, 
is door de dood heen gegaan 
en is geworden het Lam, 
dat draagt de zonde van de wereld.  

 
A  Onze dood is Hij gestorven, 

Voorgoed heeft Hij de dood 
ontwapend en overwonnen, 
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want Hij is opgestaan ten leven 
en heeft op alles nieuw licht geworpen. 

 
V  Vreugde om het paasfeest vervult ons, 

die op aarde wonen, 
vreugde vervult de engelen in de hemel, 
alle machten en krachten. 
Zij zingen U toe zonder einde. 

 

♫  Heilig 
C  Heilig, heilig 

heilig de Eeuwige, 
God van eng’len, God van mensen. (2x) 

 
AS Hemel en aarde zijn vol van uw glorie. 
C  Hemel en aarde zijn vol van uw glorie (4x). 
 
V  Heer onze God, hoe wonderlijk zijn de wegen, 

die U met ons gaat. U roept ons aan de dag 
uit de duistere nacht van het niets. 
U geeft ons een naam en roept ons op 
om mens te zijn, om zoekend en tastend 
te komen op het spoor van het leven.. 
Wij danken U, 
dat U ons van in den beginne vergezelt 
en tot elkander brengt, ons van vreemden 
vrienden maakt, een levend antwoord 
op elkaar vraag naar geluk. 

 
A  Wij danken U dat U ons voorgaat 

en het licht wil zijn onderweg, 
van woestijn naar een land, 
waar verkwikkend water is, 
brood voor alleman, 
bij monde van profeten. 

 
V  Wij danken U 

dat U ons de weg ten leven gewezen hebt 
in Jezus, de man van Nazareth, 
die nieuwe Adam, nieuwe Mozes heet. 
Die onze weg is gegaan, onze weg is geworden, 
die ons voert van Bethlehem naar Jerusalem, 
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van  oorlog naar vrede, 
van U tot elkaar. 
Wij danken U, dat Hij ons vergezelt 
en ons op het  spoor brengt 
van Uw verhaal met de mensen, 
dat  Hij ons de Schriften openlegt 
en ons laat zien, 
dat sterven leven is  en leven delen, 
want op de avond voor Zijn lijden en dood 
nam Hij het brood, zegende Uw Naam, 
brak het brood en deelde het rond 
met de woorden: 

 
NEEMT EN EET, MIJN LICHAAM, 
MIJN LEVEN, GEBROKEN VOOR U. 
DOET DIT TOT GEDACHTENIS AAN MIJ. 

 
Toen nam Hij ook de beker, 
zegde U dank 
en gaf hem aan zijn vrienden 
met de woorden: 

 
DIT IS HET NIEUWE VERBOND IN MIJN BLOED, 
DAT VOOR U ALLEN ZAL WORDEN VERGOTEN. 
DOET DIT TOT GEDACHTENIS AAN MIJ. 

 
A  Als wij dan eten van dit brood 

en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 

 
V  Wij bidden U, God: open ons voor Hem 

en breng ons van Jerusalem naar Emmaus. 
Open onze ogen voor de Vreemdeling, 
in wie de Schriften opengaan, 
en vervul ons van het geheim van het leven, 
dat gelegen is in het Kruis, in Zijn dood,         
de poort tot het leven. 

 
A  Laat zijn Geest ons maken tot getuigen 

van Uw trouw aan de mensen: 
dat wij het leven liefhebben 
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en de aarde maken tot nieuw land, 
waar het brood wordt gebroken 
tot voedsel voor ieder 
en de beker rondgaat tot ieders vreugde. 
Waar mensen en volkeren elkaar 
bij name noemen en de vredeshand reiken. 
Waar het duister van de dood verdwijnt 
in het licht van de dag.     

 
V  Wij zeggen U dank 

voor alles wat U voor ons wilt zijn 
en wij spreken U aan met de naam, 
die U het liefste is: 

 
 

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 
Allen neuriën: 
Cantors: 

Vrede voor jou 
 
 

Lam Gods 
 
 

Communie 
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♫  Wie één leven redt 
C  Wie één leven redt  

uit de afgrond, uit de nood 
redt de hele wereld, 
redt de wereld in het groot.  (2x) 
 
Een mens die in den vreemde  
een naamloze ontmoet 
zo houdt de hoop ons gaande, 
de vonk wordt zo gevoed. 
 
Wie één leven redt  
in de schaduw, in het klein 
redt de hele wereld, 
zal Gods vreugdebode zijn. 
 
Al voelen wij ons veilig: 
zolang één mens nog lijdt 
is niemand zonder zorgen, 
is nergens iemand vrij. 
 
Wie één leven redt  
door een woord of een gebaar 
redt de hele wereld, 
maakt Gods goedheid openbaar. 
 
Want ieder mens is kostbaar. 
Niets is aan hem gelijk. 
Geen sieraad heeft meer waarde, 
geen waarheid is zo rijk. 
 
Wie één leven redt  
in de schaduw, in het klein 
redt de hele wereld, 
maakt Gods vreugdebode zijn. 
 
Want ieder mens is kostbaar. 
Niets is aan hem gelijk. 
Geen sieraad heeft meer waarde, 
geen waarheid is zo rijk. 
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Wie één leven redt  
uit de afgrond, uit de nood 
redt de hele wereld, 
redt de wereld in het groot. (2x) 

 
 

Wat gedaan moet worden 
L  Werken aan een wereld, 

waar mensen in vrede en vrijheid 
kunnen wonen en werken en leren. 
 
Opstaan voor een land, 
een stad, een buurt en een straat, 
waar mensen verdraagzaam zijn, 
respectvol omgaan met elkaar; 
waar kinderen veilig kunnen spelen. 
 
Nooit waren er andere handen  
dan de onze. 
Nooit waren er andere mensen dan wij  
betere mensen of trouwer,  
barmhartiger of echter. 
Mensen met handen en voeten  
die doen wat moet gedaan  
die zijn waar ze nodig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

S l o t 

Gebed 
 
 

Mededelingen en aankondiging collecte 
 
 

Zending en Zegen 
V  Dat gezegend is deze dag, 

het feest van de levende Heer. 
Wij mogen bidden 
dat de kracht van het leven 
en onze idealen ons nooit mag ontbreken. 
Dat bij vreugde en verdriet   
onze toekomst verwachtingen ons levend houden. 
Dat de levenservaring van anderen 
en de nabijheid van geliefden 
ons inspireren. 
Dat we mogen groeien naar wie wij ten diepste kunnen zijn 
in het spoor van de Levende Heer. 
Amen. 

 
 

♫  Wanneer wij opstaan om te gaan 
1e keer – Cantors: 
2e keer – Allen spreken: 
  Wanneer wij opstaan om te gaan 

van wie wij zijn en God bewust 
na even rust en samen aangesproken zijn, 
wanneer wij opstaan is er de Naam. 
 

C  Wanneer wij gaan is er de Naam 
die is, die was en die zal zijn  
in daad en woord, in brood en wijn, 
voortbewogen waar wij gaan 
door de gloed van het geheim. 
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C  Wanneer wij gaan is er de Naam 
die is als vuur, die is als wolk, 
in spraakverwarring onze tolk 
voor oog en oor, voor hart en mond 
op al dan niet vertrouwde grond 
 

1e keer – Allen spreken: 
2e keer – Cantors: 

Wanneer wij gaan is er de Naam, 
die feestelijke metgezel, 
die reisgenoot in weer en wind, 
in bloed en ziel maar even goed  
de medemens die je ontmoet. 
De medemens die je ontmoet. 
 

 
 
 

Collecte 
1. De eigen parochie 
2. Willemshoeve 
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TER OVERWEGING 
Hopelijk hebben de gebaren en tekenen, 
de verhalen en gezangen 
van ons samenzijn deze morgen, 
U bemoedigd. 
Het Licht dat we ontvangen hebben, 
mogen we uitdragen 
als wij van hier weggaan. 
Opdat ons leven, en dat van hen 
die wij mogen ontmoeten 
vandaag en morgen, 
levensgloed en warmte ontvangt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
www.arsisbennekom.nl 

 
 
Bennekom, 4 april 2021 
 
Deze viering werd samengesteld door 
de liturgiegroep van het koor “ARSIS” 
in samenwerking met pastor Adri van Dijk. 


