Zorg op maat
13 juni 2021
Elfde Zondag door het jaar

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.

Zorg op maat
Opening
♫ Leven
Cantors:
Waardoor kan een mens bestaan, waardoor blijft hij in leven?
Omdat lucht en water van zichzelve blijven geven.
Warmte van de zon, licht van maan en sterren,
koelte van een boom, duister van de nacht.
Spelen met de zon, stoeien met het leven,
lachend mijn humeur
wetend dat God alles geeft.
Allen spreken:
Waarom kan de mens vaak lachen, wat maakt hem tevreden?
Vogels zingen, vissen springen, alles neemt hij mede
naar het paradijs, hier op deze aarde.
En zoekt op de zon, ook al lijkt ’t ver,
vrij zijn als een duif, als een vis bewegen,
in een paradijs
wetend dat God alles geeft.
Cantors:
Wat beweegt een mens tot liefde, wie is toch die ander?
Mensen worden vaak geholpen, helpen ook elkander.
Noem een vrouw een zon, noemend kind’ren vogels,
gevend van zichzelf, krijgend van elkaar.
Liefde maakt hen één, liefde voor het leven,
leven van de zon,
wat een wereld om je heen.

Welkom
Gebed
1

Blind
L

Een oude, blinde man zat op straat.
Naast hem stond een leeg, plastic bekertje
en een bordje, waarop stond: “Blind. Help me alstublieft.”
Nog niemand had hem geld gegeven.
Er passeerde een jonge vrouw.
Ze zag de blinde man, het lege bekertje en het bordje.
Ze pakte een pen uit haar tas, keerde het bordje om
en schreef er iets op.
Daarna stopte de ene na de andere voorbijganger wat geld
in het bekertje.
“Wat staat er op het bordje?”
vroeg de man uit eindelijk aan iemand die hem geld gaf.
“Het is vandaag een prachtige dag, en ik kan dat niet zien,”
antwoordde de voorbijganger.

♫ Dan sta Ik aan jouw zijde
Cantors:
Sluit niet de ogen voor de pijn
die mensen moeten lijden,
zie om naar wie gevangen zijn,
die voor hun vrijheid strijden;
doe recht en kies in stad en land
voor geven met een gulle hand;
dan sta Ik aan jouw zijde.
Allen spreken:
Spreek vrij de woorden die Ik sprak
al zal men ze verachten,
stel alle leugens aan de kaak
die vals geluk verschaffen,
en wijk niet voor het grijs geweld
van kleine dromen en groot geld;
weerspreek de kwade machten.
Cantors:
Dan zal in tijd en eeuwigheid
het wonder zich herhalen;
het hoogste woord en ’t grootst gelijk
zwijgt dan in alle talen.
Kom Ik de kleine mens te hulp;
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de bange mens treedt uit zijn schulp,
de doden uit hun graven.

Dienst van het Woord
Eerste Lezing Ezechiel 17. 22-24
Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen
de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten
op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het
planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen
vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld
zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een
kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een
verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik
doen.”’

♫ Niet als een storm
Cantors:
Niet als ‘n storm, als ‘n vloed,
niet als ’n bijl aan de wortel,
komen de woorden van God,
niet als ’n schot in het hart.
Allen spreken:
Maar als een glimp van de zon,
’n groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond,
zo is het koninkrijk Gods.
Cantors:
Stem die de stilte niet breekt,
woord als ’n knecht in de wereld,
naam zonder klank, zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
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Allen spreken:
Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.
Cantors:
Blinden herkennen de hand,
dovemans oren verstaan hem,
zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.
Allen spreken:
Niet in ’t graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Cantors:
Hier in dit stervend bestaan,
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Evangelielezing Marcus 4, 26-34
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad
uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl
het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt
uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe
graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en
door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje
van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het
gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de
hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap,
voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij
hun alles.
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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.
Cantors:
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
V

Ik geloof in God,
de bron van licht en leven,
vanaf het begin aanwezig
in het licht van zon, maan en sterren,
in het leven van planten en dieren
en in mensen, soms ook in mij.

A

Ik geloof in God,
die mensen roept zorg te dragen
voor elkaar en heel de schepping,
die profeten heeft gezonden
om te roepen tot ommekeer,
om stem te zijn in de woestijn en
messiaanse verwachting levend te houden.
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V

Ik geloof in Jezus Messias,
in wie Gods woord mens wordt
om licht te brengen in duister
om hoop te zijn voor wie wanhopig is
en recht te doen aan rechtelozen.

A

Ik geloof in de weg van Jezus:
licht ontsteken voor de ander
en mens-te-zijn-voor-elkaar
in breken en delen,
in ontvangen en schenken.

V

Hij heeft zijn leven gegeven
tot het einde toe,
is gestorven en begraven
en opgestaan uit de dood.
Hij leeft in de liefde van God,
en wordt soms zichtbaar in mensen.

A

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest,
die mensen verbindt
en inspireert om recht te doen
en te oefenen in vrede stichten.
Amen.

Voorbede
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
L
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God,
Wij mensen zijn als bomen,
wij wortelen daar waar water is,
bloeien en groeien bij de bron.
Dan komen we tot volle wasdom,
zijn we vol vrucht en blad.

Bidden we dat we dat voor elkaar mogen zijn:
levend water, waterbron, bron van leven,
dat we ons een leven lang inzetten om
anderen te laten bloeien.
Bidden we dat we niet opgaan in de waan van de dag,
dat we geen voet zetten op de weg van mensen die kapot maken,
dat we geen zitting nemen in een kring van spotters.
Dan zal geluk ons wachten,
wanneer we genieten van de weg
die de Eeuwige ons wijst.
Mogen we die beproeven bij dag en bij nacht.
Wij mensen zijn als bomen,
wij wortelen daar waar water is,
bloeien en groeien bij de bron.
Dan komen wij tot volle wasdom,
zijn wij vol vrucht en blad.
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Bron van leven, lieve vrede:
Woon onder ons.
V

Parochiële intenties

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

Gebed
A

God,
We bidden tot U
dat we als mens tot bloei mogen komen
bij alles wat we doen in ons leven.
Amen.
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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.

♫ 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
♫ 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,
zal Gods vreugdebode zijn.
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Want ieder mens is kostbaar.
Niets is aan hem gelijk.
Geen sieraad heeft meer waarde,
geen waarheid is zo rijk.
Wie één leven redt
uit de afgrond, uit de nood
redt de hele wereld,
redt de wereld in het groot. (2x)

Grote gevolgen
L

Eén vriendelijk gebaar
kan meer zeggen
dan duizend woorden.
Eén enkel woord
kan meer uitwerken
dan een urenlang betoog.
Eén protestbrief
kan de druppel zijn
die het beleid verandert.
Eén simpele stem
kan beslissend zijn
voor het besluit.
Eén enkele actie
kan de aanzet zijn
tot een grote beweging.
Eén stap voorwaarts
kan het begin zijn
van een nieuwe weg.
Eén goed idee
kan bepalend zijn
voor de toekomst.
Eén enkel mens
kan wat veranderen
aan de wereld.
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Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
♫ Lied bij wegzending
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
U stuurt ons erop uit,
’t heeft lang genoeg geduurd,
en voor ons uit de weg,
we spelen met uw vuur.
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Ga, ga de wereld kleuren
met handenvol, vol schitterend licht.
Kom, laat de geest gebeuren;
de aarde krijgt een nieuw gezicht.
Cantors:
Een streekje blauw,
’t is opgeruimd, de chaos is voorbij.
De koele zee, de hemel trouw,
de dag: een schone lei.
Allen spreken:
Een vleug geelgoud,
het pure licht, de zon verblinden mooi.
Het zaad, de bloemen, droge grond,
de geur van voedzaam hooi.
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Cantors:
Een streekje rood,
de avondzon, het vuur, het bloed, de wijn.
De warme liefde die het houdt
in voorspoed en in pijn.
1e keer – Cantors:
2e keer – Allen spreken:
3e keer – Cantors:
Ga, ga de wereld kleuren
met handenvol, vol schitterend licht.
Kom, laat de geest gebeuren;
de aarde krijgt een nieuw gezicht. (3x)

Collecte
1. De eigen parochie
2. Caritas (NL68 RABO 0157 6511 85)
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www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 13 juni 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met pastor Diny Booyink.

