Vrede is een werkwoord
19 september 2021
Vijfentwintigste 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 meerdere 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.

Vrede is een werkwoord
Opening
♫ Spelenderwijs
Cantors:
Hier gaan we zingend de wereld te buiten,
’t hoge woord mag hier eruit:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vrijheid die kan.
Allen spreken:
Hier worden mensen tot vrede genodigd,
Muren bidden we omver:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vrede die kan.
Hier is reeds waar wat we buiten nog hopen,
voorproef van wat komen zal:
spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang vreugde die kan.
Cantors:
Hier vieren wij onze armoe te boven,
Vrijheid, vrede, vreugde kan!
Spelenderwijs de hemel op aarde,
’n uur lang meer dan er kan.

Welkom
Gebed
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♫ Da pacem Domine
1e keer – Allen spreken:
2e en 3e keer – Cantors:
Da pacem Domine (2x)
in diebus nostris.

Vrede
L

Is vrede hetzelfde
als afwezigheid van oorlog?
Staat vrede gelijk met ontwapening?
Of zijn dat op zijn best voorwaarden
om tot werkelijke vrede te komen?
Maar wat komt daarna?
Wat is vrede?
Misschien dit:
je niet alleen afvragen:
wat is goed voor je gezin,
je eigen levensstandaard,
maar ook en vooral,
wat is goed voor een menswaardige samenleving,
een leefbare stad.
De aarde is rijk,
onze taak is ervan uit te delen.
Solidair zijn met hen,
die het minder hebben,
hier dichtbij en ver weg.
Vrede is elkaar gevonden hebben
over alle grenzen heen.
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♫ Tot en met vandaag
Cantors:
Tot en met vandaag is de toekomst als een bloem
waarvan je geuren nooit eens ruikt.
Het verleden groeit, dagen stapelen zich op.
als een dag begint, schuift de toekomst al weer op.
Tot en met vandaag is de toekomst nog intact,
in een visioen of een ideaal verpakt.
Wat er leeft aan hoop, aan verwachtingen gemis
wordt geprojecteerd in de tijd die nog niet is.
Tot en met vandaag heeft de toekomst niet bestaan,
is zij als een licht voor de mensen uitgegaan.
‘Morgen wordt het goed’ is geen antwoord maar een vraag
die ons uit de droom van tevredenheid verjaagt.
Tot en met vandaag duren vriendschap en verdriet.
Tot en met vandaag, verder gaat ons leven niet.
Al wat nu is, blijft in eeuwigheid bestaan
als wij niet vandaag nieuwe wegen durven gaan..
Tot en met vandaag duren vriendschap en verdriet.
Tot en met vandaag, verder gaat ons leven niet.
Als wij niet vandaag nieuwe wegen durven gaan,
blijft al wat nu is tot in eeuwigheid bestaan. (3x)
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Dienst van het Woord
Eerste Lezing Jacobus 3, 16 – 4 3
Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad
hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt
niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in
vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen
die vrede stichten.
Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort?
Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar
bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat
u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt
alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

♫ 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)
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Evangelielezing Marcus 9, 30-37
Onderricht aan de leerlingen
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet
dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan
de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de
dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem
geen vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want ze
hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen:
‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en
ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer;
hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één
zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt
niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

♫ Acclamatie – Uitgesproken, hier gehoord
Allen spreken:
Uitgesproken, hier gehoord,
in het donker een lichtend woord.
Refrein:
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Leven als nooit, een nieuwe aarde
voor wie dit woord doen en bewaren.
Woord dat in daden wordt verstaan:
het licht aanvaard, het recht gedaan.

Overweging
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Geloofsbelijdenis
A

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik hem God,
maar het liefst noem ik haar Schepper.
Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en waar liefde toe in staat is.
'Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen,
die leefden en leven zoals hij.
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
mensen die samen oefenen in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.
Ik geloof in het goede, dat wij nu eens verbergen,
dan weer laten zien.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.

Voorbede
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.
L

6

Om het licht van Jouw gelaat
willen we bidden.
Dat Je geboren wordt in ons.
dat je opstaat, Jezus, in ons
oog en oor van Jou,
Jouw handen en voeten,
Jouw manier van leven dus,
onszelf verlatend
om de ander nabij te zijn
en om de aarde
die ons lief is
te helpen dragen.

Om het licht van Jouw gelaat
willen we bidden.
Voor mensen in het donker,
verstrooid over de wereld;
voor kinderen,
vroeg groot gemaakt
in oorlog en haat,
en voor volwassenen
nog altijd klein gehouden
in het harde spel om de macht.
Dat ze Jouw gezicht mogen zien
in mensen
die niet meer praten over privé en bezit,
maar die komen als Jij,
om te delen en te helen.
Om het licht van Jouw gelaat
willen we bidden.
Voor allen die eenzaam zijn,
die verkleumd, verschrompeld wachten
of er nog eens iemand
zal áánkomen
van allen die voorbijgaan.
1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.
V

Parochiële intenties

1e keer – Allen spreken:
2e keer – Cantors:
Wees niet een naam zonder gezicht,
maar een levende mens als een licht voor de mensen.
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Gebed
A

God,
we willen bidden
voor iedere mens
die wacht op een ander,
die meeleeft met een ander,
om het licht van Jouw gelaat.
Amen.

Dienst van de Tafel
♫ Zo leef jij in mij
Cantors:
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
Gebed rond het Eucharistisch Brood
V
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God, verhalen van lang geleden
vertellen ons nog steeds, wie U wilt zijn:
een God van mensen,
een Vader dichtbij;

zo wilt U genoemd worden:
Ik zal er zijn voor jou.
Met deze naam als houvast
hebt U mensen op weg gezet,
hen steeds geroepen op zoek te gaan
naar het land van belofte,
naar de stad van vrede.
En wie er ook op weg gingen,
zij gingen nooit alleen,
want U trok met hen mee.
En telkens als hun de moed begaf,
als zij verdwaalden,
dan werden reisgenoten profeten,
sprekers namens U, die zeiden:
‘God is er ook nog’ en ‘Blijf op weg’.
V

Zo zijn wij ook door U God
op weg gezet, op weg door het leven.
Zo komt ook tot ons het woord van de profeten,
van de grootste onder hen, Jezus van Nazareth,
die van zichzelf gezegd heeft:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’.
Die het niet meer zagen, heeft hij de ogen ontsloten;
die niet meer wilden horen, heeft hij de oren geopend;
die verlamd langs de weg lagen,
heeft hij bij de hand genomen en hun gezegd:
‘Het is niet ver, die stad van vrede,
dat land van belofte,
het is midden onder u’.
‘Ik geef u een teken’, sprak hij
op het einde van zijn leven.
Een heilig teken om nooit te vergeten’.
En hij deelde brood met zijn vrienden.

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,
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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
C

De vrede van de aarde en de hemel
zij geheel met jou;
de vrede van rivieren en de zeeën,
moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou,
Gods vrede groeie in jou.

Delen van het Eucharistisch Brood
A

Wij bidden U, Heer onze God,
houd ons op weg in de geest van Jezus,
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede.
Dat wij het leven begaanbaar houden,
dat er steeds mensen onder ons zijn
die ons voorgaan in het voetspoor van Jezus,
dat wij menslievendheid levend houden,
dat is onze hoop, zo klinkt ons gebed:

Het wegbrengen van het Eucharistisch Brood
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♫ Sporen naar Vrede
Cantors:
Refrein:
Wereld, dit landschap uitgestrekt
van het eerste licht tot aan de dood voorbij,
wandelaars dat zijn wij.
Landschap ingekleurd met sprekende beelden
aanschouw wat is gebeurd verzwegen en verhaald
dat de nacht van verraad zich nooit herhaalt.
Refrein…
Allen spreken:
Landschap ingericht met grenzen en volken
een kostbaar evenwicht verstoord en weer hersteld.
Heeft geduld langer adem dan geweld?
Cantors:
Refrein…
Landschap dat ontwaakt in sporen van vrede
een handschrift onvolmaakt geschreven en verstaan.
Kan een indruk van God verloren gaan?
Refrein:
Wereld, dit landschap uitgestrekt
van het eerste licht tot aan de dood voorbij,
wandelaars dat zijn wij.
Wandelaars dat zijn wij.

Mensen gevraagd…
L

Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan
Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan
Mensen gevraagd om de tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
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Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand onziet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
Mensen te midden van mensen gevraagd.

Slot
Gebed
Mededelingen en aankondiging collecte
Zending en Zegen
♫ Gezicht van hoop
Allen spreken:
Jij geeft het land een gezicht
de vluchteling ziet licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
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Cantors:
Refrein:
Niet een aarde die ons de hemel belooft,
maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft,
een wereld nieuw, die leven laat.
Allen spreken:
Jij geeft de hoop een gezicht,
wanhopigen zien licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Cantors:
Refrein…
Allen spreken:
Jij geeft de toekomst gezicht,
de radelozen licht,
dit begin maakt de wereld nieuw.
Cantors:
Refrein (2x)…

Collecte
1. De eigen parochie
2. Pax Vredesweek

www.arsisbennekom.nl

Bennekom, 19 september 2021
Deze viering werd samengesteld door
de liturgiegroep van het koor “ARSIS”
in samenwerking met pastor Diny Booyink.

