O p e n st a a n
2 mei 2021
Vijfde Zondag van Pasen

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.

Open staan
Opening
♫ Er komen mensen bij elkaar
Cantors:
Er komen mensen bij elkaar
keer op keer twee duizend jaar
op een plaats waar u te vinden bent toen en nu.
Refrein:
Gisteren nu en straks houdt U ons steeds vast
en ieder zal beamen ja hier zijn mensen samen
Allen spreken:
Om tot U te bidden Heer,
en zichzelf te vinden weer,
komt hier zwak en sterk naar deze parochiekerk.
Refrein…
Cantors:
Voor oud en jong, voor groot en klein,
zal bij U een plekje zijn;
als we openstaan en met elkaar zijn begaan.
Refrein…

Welkomstwoord
Gebed
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♫ 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)
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)

Méér tussen hemel en aarde
L

Er is méér tussen hemel en aarde,
meer dan je ziet op het eerste gezicht.
Meer dan getallen en kille grafieken,
harde bewijzen en nieuwe technieken.
Meer dan er ooit is belicht.
Er is méér tussen hemel en aarde,
onbegrepen en wonderlijk veel,
meer dan je aan kennis vergaarde,
meer dan wat mensen verklaarden.
Er is meer tussen hemel en aarde,
er is meer van méér waarde, veel meer.
Ik zie in de zon de warmte van liefde,
de kracht die de mensen verbindt.
Ik hoor in de stilte de stem van de aarde:
het suizen van de wind.
De adem die leven geeft,
mensen weer aanblaast,
de geest die ongrijpbaar begint.
Ik zie, ik zie wat jij ook kunt zien,
soms even, soms even misschien.
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♫ Soms breekt uw licht
Cantors:
Soms breekt uw licht
In mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Allen spreken:
Soms breekt uw licht
In mensen door onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.
Cantors:
Gedenk de mens
die wordt genoemd: Uw kind,
Uw koninkrijk, Uw licht.

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Handelingen 9, 26-31
Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook
hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn
hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus
onderweg de Heer had gezien, dat hij met hem had gesproken en dat hij
in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus
liep nu openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde
vrijmoedig de naam van de Heer. Hij ging in debat met de Griekstalige
Joden, maar die beraamden een aanslag op zijn leven. Toen de broeders dat te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem van daar naar Tarsus.
In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en
kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij
de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.
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♫ Recht en vrede
Cantors:
Zijn recht en vrede loze woorden goed noch slecht,
Misbruikt, gebogen door wie ons lot bepalen?
Is God in deze wereld te vertalen?
Ik zoek een woord,
Betrouwbaar en oprecht.
Refrein:
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors (2x):
Een weldaad is de mens,
die goed doet in uw ogen,
die recht wat is gebogen,
van harte vrede brengt.
Het huis verlaten en op weg een eigen spoor.
Opnieuw op adem, een tijd om te verstillen.
Plots klinkt een stem, twee ogen breken binnen.
Ik zie een mens, die smeekt om recht. Ik hoor.
Refrein:
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors (2x):
Een weldaad is de mens,
die goed doet in uw ogen,
die recht wat is gebogen,
van harte vrede brengt.
Gezegend is de stem die roept en ruimte geeft.
Gezegend ogen, die mededogen wekken.
Gezegend handen, die geen kwaad bedekken,
Maar weerloos vragen wie te delen heeft.
Refrein:
God maak ons tot een mens,
die goed doet in Uw ogen,
die recht wat is gebogen,
van harte vrede brengt. (2x)
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Evangelielezing Johannes 15, 1-8
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank
aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel
vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al
rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in
jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie
niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt
met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het
zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

♫ Acclamatie – Oproep tot de Geest van God
Cantors:
Refrein:
Geest van God, kom naar ons toe!
Blijf niet ver, kom in ons midden.
Geest van God, kom naar ons toe!
Steek ons aan en stuw ons voort. (2x)
Allen spreken:
Mensen die zich laten raken,
door wat echt is en wat goed is
groeien door Gods Geest gedragen
vrijheid tegemoet.
Cantors:
Refrein…

Overweging
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Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in een levende parochie
waar iedereen zich thuis voelt,
waar mensen ontvangen worden als gasten,
waar men begaan is met elkaar.
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
die op zoek is naar de eenzame mens,
die de zieke aandacht geeft
en waar oudere mensen worden ondersteund.
Ik geloof in een levende gemeenschap,
waar kinderen welkom zijn,
waar plaats is voor rusteloze zoekers
en waar jongeren een oase vinden van rust
even “pauze” kunnen houden.
Ik geloof in een levende geloofsgemeenschap,
waar de Levende God aanwezig is,
waar geleerd wordt te vergeven
en waar iedereen een nieuwe kans krijgt op zinvol leven.
Ik geloof in een levende parochie,
die gevoed wordt door de geestkracht van Jezus
en waar iedereen tegen elkaar zegt “ik ben er voor jou”.

Voorbede
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Daar waar vriendschap is en vrede
daar waar liefde is, daar is God.
L

Goede God,
wij bidden tot U
en spreken onze dank uit.
Wij voelen een kracht om ons heen,
onzegbaar van sterkte,
een kracht die optilt en draagt.
Een bron die nooit opdroogt,
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waar wij hoop uit kunnen putten,
waarmee we 't leven wagen.
We danken u
voor de kracht van de liefde,
die grondtoon van geluk
die meetrilt in hoe we kijken,
wat we horen en ervaren.
Die doorklinkt in wat we zeggen
en nagalmt in wat we doen.
We danken u
voor de kracht van de liefde
die ogen kan doen stralen
en ontwapent met een lach.
Die koude harten ontdooit
en een warme golfstroom
door een mens kan sturen.
We danken u
voor de kracht van de liefde
die muren afbreekt
en verschillen overbrugt.
Die mensen zo sterk maakt
dat ze boven hun eigen
onmacht uit kunnen stijgen.
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Daar waar vriendschap is en vrede
daar waar liefde is, daar is God.
V

Parochiële intenties

1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Daar waar vriendschap is en vrede
daar waar liefde is, daar is God.
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Gebed
A

Goede God,
wij danken U voor
de kracht van uw liefde,
geheim dat ons stil maakt
en steeds weer verwondert.
De kracht, die vraagt om gedeeld te worden
met de mensen om ons heen,
zodat vriendschap en vrede
groeit en bloeit in onze wereld.
Amen.

Dienst van de Tafel
♫ Zo leef jij in mij
C

Brood gebroken, brood gegeven,
zo deel ik mijn eigen leven,
al mijn liefde, al mijn zorg met jou. (2x)
Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij.
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij,
zo leef jij in mij.
Samen delen, samen leven
zo wordt ons verbond beschreven,
leef in mij want ik leef ook in jou. (2x)
Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij.
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij,
zo leef jij in mij.
Zo leef jij in mij.

Het halen van het Eucharistisch Brood
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Gebed rond het Eucharistisch Brood
V

In uw vrije ruimte, God
vinden wij geborgenheid
en ontvangen beschutting,

A

Hier kunnen we vrij ademen
en gaan we open om te luisteren
naar uw woord en het verhaal
van mensen om ons heen.

V

Hier delen we met elkaar brood,
dat we niet zelf gemaakt hebben;
Van U hebben wij het ontvangen
en mensenhanden hebben het bewerkt.
Eens werd zaad in de aarde gezaaid
en is in stilte ontkiemd,
in het verborgene gegroeid
tot een korenhalm vol belofte;
Het graan werd brood,
dat onze honger voedt
en ons verlangen stilt
om met vriend en vreemde
verbonden te worden
tot een gastgemeenschap
rond U, de Gastgever,
God van alle mensen.
Wij nemen de tijd
voor brood en beker.
Wij eten samen het gastmaal
voor alle mensen samen,
in navolging van de onvergetelijke vriend
en de hardnekkige vreemde
die gezegd heeft:
Dit brood wil ik met jullie delen
om eraan te denken
dat we eenmaal feest gaan houden
met vriend en vreemde
in Gods rijk op aarde.
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Vredewens
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.

Delen van het Eucharistisch Brood
A

Eens, ooit, zullen wij leven
als mensen verbonden
over alle grenzen heen;
dan zal ieder thuis zijn
en verstaan worden,
in de ruimte van liefde
bij U, God onder ons.

Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
♫ Ik zal er zijn
C
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Als je eenzaam bent of in het duister,
Denk dan aan mij en roep mijn naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert
Ook als je fluistert, ook als je fluistert
Zal ik je stem verstaan.

Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen,
ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten zal ik wachten.
Ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen.
Ik zal er zijn.
Drukt de hele wereld op je schouders en zorgen spoken door je hoofd
er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt, die echt in jou gelooft.
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen,
ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten zal ik wachten.
Ik zal er zijn.

De kracht van openheid
L

Open je oren
om te horen wat anderen bezighoudt
en te begrijpen wat ze vertellen
of juist proberen te verzwijgen.
Open je ogen
om te zien wat er in de wereld speelt
en om onderscheid te kunnen maken
tussen positieve en negatieve krachten.
Open je mond
als je onrecht en misstanden signaleert
en schreeuw het uit als je ziet
dat mensen kapot gemaakt worden.
Open je hand
om te kunnen geven en ontvangen
en leg je hand in die van een ander
om samen sterk te staan.
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Open je armen
om anderen te kunnen troosten
en mensen duidelijk te maken
dat ze welkom zijn bij jou.
Open je hart
om de liefde van anderen toe te laten
en om mensen te laten voelen
dat je van ze houdt en om ze geeft.
Open je geest
om inzicht te krijgen en ideeën op te doen
en laat je leiden door de Geest van boven
die als een kracht in mensen werkt.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
♫ Wil je opstaan en mij volgen?
Cantors:
Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
in jou en jij in Mij?
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Allen spreken:
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?
Cantors:
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. Voedselbank Ede

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 2 mei 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met pastoraal stagiair Erik Rozeman.

