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Een profeet wordt overal geeerd
behalve
in zijn eigen stad,
zijn eigen kring en
door famitie en bekenden.
(Marcus 6)

OPEN KERK

HELVOIRT

Orgel

VOORAF
INTREDE.

Aan wat op aarde leeft (2c)
t.: H. Oosterhuis

Lied.

m.: J. Vermulst

WELKOM.
‘Geloof me', zei Jezus,
'er komt een uur dat men
niet meer op die berg hier
en ook niet in Jeruzalem daar
de vader zal aanbidden.
Er komt een uur,
eerlijk gezegd het is er al,
dat de ware aanbidders de vader
aanbidden in geest en waarheid:
God is geest
en zij die hem aanbidden,
moeten hem aanbidden
in geest en waarheid.'
Welkom u allen hier
omwille van elkaar
in Gods naam samen.
Lied.

+

Aan wat op aarde leeft (1c.)

SCHULD BEKENNEN.
V.

Bracht ik vrede
waar wordt geruzied liefde
waar haat bestaat waarheid
waar de leugen heerst.
Gaf ik vertwijfelden
vertrouwen wanhopigen moed bedroefden uitzicht.
Vergeef ons om
het licht gedoofd,
het recht geschonden om de liefde
niet opgebracht,
het goede nagelaten.

A.:

VERGEVEN WIJ ELKAAR EN
GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING.
A.:

Verbreek de kilte (c1)

Woord en lied
t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

Je hoort dikwijls beweren:
'Godsdiensten . . .
onruststokers van wereldformaat!'
Volkspraat of profetie ?
A.:

Verbreek de kilte (c2)
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Respect voor wat ons teboven gaat
Vaclav
is de sleutel om het leven op aarde
Havel
geen hel te laten worden. dichter/politicus
Een profeet aan 't woord. ?
A.:

Verbreek de kilte (c3)
Organisaties als de kerken James Kennedy
zijn onmisbaar voor een betere
historicus
en hoopvollere samenleving.
Wensdroom of profetie ?

A.:

Verbreek de kilte (c1)

GEBED
V.:

Niet meer weten wat te doen,
alle houvast verloren;
nergens een toeverlaat te vinden . . .
Bid en ga je eigen Weg.
Niet meer weten wat te doen,
naar wie te luisteren,
wie op hun woord vertrouwen . . .
Bid en volg eerlijk je Geweten.
Niet meer weten wat te doen,
hoe de morgen te begroeten,
de dag te beleven,
te rusten in de avond . . .
Bid en laat je Hart het zeggen.

A.:

Amen

Lied.
A.:

K.:
A.:

t.: M. Zagers
m.: W. Vogel

We zijn geen vreemden voor elkaar
al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar
we zijn van een zon de stralen.
We vormen een geheel
en jij en ik zijn deel waar een mens lijdt
lijdt heel de wereld.

EERSTE LEZING.

Ezechiël
2,2-5

In die dagen kwam de Geest over mij en sprak mij
aan. Hij zei: Recht je rug en luister naar wat ik zeg:
'Je bent maar een mens. Toch stuur ik je naar een
weerbarstig volk dat zich tegen mij verzet. Zij en hun
voorvaderen zijn tot op de dag van vandaag tegen mij
in opstand gekomen. Het is een nukkig, koppig volk.
Ik stuur je naar hen en je zult hen zeggen: Zo spreekt
God de Heer. En of ze nu luisteren of niet - want eigengereid zijn ze! - ze zullen weten dat er een profeet
onder hen is.'
A.:

K.:
A.:

We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
al zien we met andere ogen.
We zijn naar 't zelfde beeld gevormd
door een Levensgeest bewogen.
We vormen een verband
zijn aan elkaar verwant waar een mens sterft
sterft heel de wereld.
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HET EVANGELIE.

Marcus
6,1-6

In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en z'n
volgelingen gingen met hem mee. Op de sabbat gaf
hij onderricht in de synagoge. Vele toehoorders vroegen zich verbaasd af: 'Waar haalt hij die wijsheid vandaan en hoe krijgt hij die wonderen voor elkaar? Hij
is toch de timmerman, zoon van Maria en broer van
Jakobus, Jozef, Judas en Simon? En ook zijn zussen
wonen hier!' Ze ergerden zich. Maar Jezus sprak tot
hen: 'Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn
eigen stad, bij zijn verwanten en in eigen kring.' Hij
kon geen enkel wonder doen, behalve enkele zieken
genezen; hij legde hen de handen op. Jezus stond verbaasd over hun ongeloof. Daarom ging hij maar de
dorpen in en gaf daar onderricht.
A.:

K.:
A.:

We zijn een leven onderweg
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen.
De grond van dit bestaan
in vrede samengaan
wie één leven redt
redt heel de wereld.

MEDITATIE.
In ieder mens leeft het diepe verlangen
'thuis' te komen. Misschien is dit
de basis van elk religieus verlangen.
Dit verlangen kan ons ertoe brengen
dit 'thuis' te projecteren in de stoffelijke wereld,
in 'n 'beloofd land' op aarde of in 'n instituut
met exclusieve aanspraak op de waarheid.
Voor we het weten zijn we dan
met anderen aan het vechten om een vrouw,
een man, een stuk grond of een heilige stad
en leggen we ons erop toe met list en bedrog
of met bulldozers of vliegtuigen
het aardse thuis van de anderen te vernietigen.
We kunnen ons echter ook gaan realiseren
dot ons 'thuis' niet búíten maar ín ons is.
Religie is een weg om ons 'hecht te verbinden'
(re-ligare) met dat innerlijke thuis.
De mystici van alle tijden en culturen
zijn die weg gegaan. Tot nu toe vormen ze
een minderheid. Hoe komt dat toch?
(Hein Stufkens in De Herberg van het Hart)

Van Jezus van Nazaret wordt gezegd dat hij een
onweerstaanbaar zwak had voor armen,
zieken en maatschappelijk gemanipuleerden.
Het was misschien niet eens zozeer zijn eigen keuze,
maar had hij geen verweer tegen zijn geweten
dat hem aansprak als de wil van de Vader
die hem dreef naar hen in wie de Vader hem
dringend aansprak: gemeden zieken, gewantrouwde
armen, maatschappelijk uitschot.
Hiermee ging hij in tegen het gevestigde en van
overheidswege gepropageerde idee dat mensen
hun ziek, arm en 'mislukt' zijn toch ergens
aan zichzelf te danken hadden, 'n straf Gods was.
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Van Jezus van Nazaret wordt gezegd dat hij zich
klinkklaar verzette tegen de zelfverzekerdheid
waarmee godgeleerden en zij die hen nabootsen
God in de wereld aanwezen: daar en daar is Hij.
'Laat je niets wijsmaken' riep hij de mensen op straat
toe 'God is niet her of der te vangen; Hij is onder u:
in liefde gevraagd, liefde gegeven.'
Hiermee maakte hij allerlei beweringen over
wie God is, wie Hem wel en wie Hem niet kent,
hoe hij gediend wil worden, heel relatief.
'Waar 't uiteindelijk om gaat
is ten volle vertrouwen,
dat Liefde het hart van het leven is.
Je kunt ook zeggen: héb lief; dat maakt
geen verschil en daarmee is alles gezegd.'
(Matteus 22,38; verwoording P.V.)

Dit is dus het geloof van Jezus van Nazaret.
Je kunt er blijkbaar echter ook heel iets anders
van maken en het Christendom verstaan zoals het
ondermeer door de katholieke kerk vorm is gegeven
in wetten en waarheden, riten en gebaren, instituten
en gebouwen, stenen en gewaden, rangen en standen.
Zo is het in de loop van eeuwen gegroeid.
Dit is begrijpelijk en van mensen te verwachten.
Maar 't gaat fout wanneer deze vormen worden
opgeklopt tot van goddelijke afkomst en daarom
niet tijdgebonden maar ván en vóór eeuwig.
Uiteindelijk komt de hedendaagse spanning tussen
de kerkelijke overheden en het pastorale veld
hierop neer en wie mogen nu profeet heten:
zij die tegen alle verloop in, het geloof van de oude
catechismus zien als het ware Christendom, -of
zij die zich bekennen tot wat Jezus van Nazaret op
verzoek kortweg formuleerde, - hoe menselijk,
open en inclusief het ook klinkt.
Terwijl er veel neergaat,
is het christelijke gevoel in opkomst.
Vele christenen worden zich ervan
bewust dat Jezus' zending
helemaal niet de stichting van
een grote organisatie was,
dat het Hem niet ging om regeren,
zelfs niet om sacramenten, maar wel
om een levend teken zijn van iets
wat vanuit je hart spreekt.
En dat er een wet is die niet
op een of ander papieren document,
maar in je hart geschreven staat: Liefde.
Deze tekst was hier al vaker te horen, omdat die
precies zegt wat momenteel in mensen leeft.
De kerk van wet en weet, van priesterstand en
lekenvolk is voorbij en niet terug te halen.
Mensen van nu zitten niet te wachten
op wetten, dogma's en beweringen.
Zij hunkeren ernaar zich bewust
te worden van wat hen is aangeboren
vanaf den beginne in het hart gegrift:
het diepe en feitelijk
ongrijpbare besef dat we niet
als 'n losse flodder, ‘n zwalkende schuit,
'n zwerfscherf of eenzame wees op aarde zijn, -
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maar dat we samen
met alles en allen behoren
tot 'n mysterievol liefdevol geheel
waarmee we met hart en ziel
verbonden zijn en waarin we ons
in vertrouwen geborgen mogen weten.

P. V.

Kort orgel
Gaat u staan
BELIJDENIS
Lied.

De kerk is daar (3c)

t.:Adrie Bosch
m.: Willem Vogel

Brood en Beker
Collecte

ONDERBREKING
Lied
BROOD EN BEKER
V.:

In het brood is
het graan, de akker.
In het brood is
de wassende maan,
de brandende zon.
In het brood is
de boer die ploegt,
de hand van de bakker.
In het brood is de Bron
en proef ik het mysterie
van de Ene in het al.
(Hein Stufkens)

GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek zijn, tobben,
in het ongewisse verkeren.
Denk aan die bij hen waken,
hen liefdevol terzijde staan.
Bid voor die ons zijn voorgegaan.
Voor allen die, hoe ook waar ook,
omkwamen van honger en dorst,
door geweld het leven lieten;
zelf, waarom dan ook, de dood zochten;
voor allen met wie wij brood en beker
van nabij hebben gedeeld
en die ons ontvallen zijn.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij bij naam:
Er zij licht, vrede, rust.
GEBED AAN TAFEL
A.:

Gezongen, gezegd

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Gezegend zijt Gij om adem en licht,
de bron uit wie wij geboren,
de einder waarheen we gaan, -
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om zon en maan,
alles-en-alles in het bestaan geroepen,
't onnoembare wonder dat wij beleven.
Gezegend zijt Gij om hart en ziel,
de hoop die gaande houdt,
de belofte waarop wij koersen.
A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Gezegend zijt Gij om die
zorgzaam doen wat alledag vraagt,
eerbiedig omgaan met het leven en
nooit genoemd uw naam waar maken, om kracht en woord
van profeten toen en nu,
die opstaan tegen alle pijn,
mensen waardig leven geven.
Gezegend zijt Gij om Jezus Christus,
die voluit op U vertrouwde en
mensen trouw was tot het uiterste.

A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Gezegend zijt Gij om hem die
ten afscheid brood nam,
het brak, deelde en zijn vrienden zei:
dit ben ik: hart en ziel
met u gedeeld, voor u gegeven, om die op het laatst
zijn beker overreikte en zijn vrienden zei:
Neem deze van mij over, deel hem
met elkaar en geef hem door:
dit is mijn testament voor u,
een nieuw begin.
Gezegend zijt Gij om die ons tenslotte
heeft gezegd te leven zoals hij:
trouw aan mensen koste wat kost;
trouw aan de Ene, de Eeuwige
in wie alles wordt voltooid.

A.:

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Gezegend die zijn zoals hij:
stem voor stommen, oor voor
doven, oog voor blinden met het volste vertrouwen in
alles komt goed; Liefde heeft
het laatste woord.
Gezegend die zijn zoals hij:
in geen dood, geen graf berusten,
aan geen kwaad ten onder.
Gezegend die bidden zoals Hij.
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Gezongen

ONZE VADER

Brood en
leven delen.

COMMUNIE.
Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN
A.:

Gezegd en gezongen
Wat in mensen leeft
t.: M. Zagers
aan vreugde en verdriet
m.: W. Vogel
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.
Geloof in een kerk waar
iedereen welkom is
gerespecteerd wordt
en geen mens uitgesloten.

Geloof in een kerk waar
niemand zich heilig waant,
niet over mensen geoordeeld wordt;
ieder zijn fouten en falen beseft.
A.:

Wat in mensen leeft
aan droom en visioen
het staat geschreven
in verhalen nu en toen.
Geloof in een kerk die
de aarde en haar ritmen eerbiedigt
waar wie zorg behoeft zorg krijgt;
geen mens vereenzaamt, ontsnapt.
Geloof in een kerk die
dient en viert en aan Tafel vraagt
die als pelgrims hongeren naar
waar en waarachtig, echt en oprecht.

A.:

Wat in mensen leeft
aan twijfel en geloof
het houdt ons gaande
als een stille stem van hoop.
Geloof in een kerk die
vast gelooft dat haat kwaad en
dood tenslotte zullen bezwijken
onder licht liefde leven.
Geloof in een kerk die
reikt en wijst naar het Mysterie
waarin alles en allen elkaar treffen
en, hoe dan ook, geborgen zijn.

A.:

God die ons omgeeft
Uw schepping niet verlaat
naar wie wij leven
hart en ziel van wat bestaat.
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Zonder opsmuk zei Jezus van Nazaret:
'Waar 't uiteindelijk om gaat is
ten voile vertrouwen, dat Liefde
het Heilig Hart van het leven is.'
ZEGENWENS.
V.:

Zegenen wij elkaar met hart en handen
met raad en daad in Gods naam,
Vader Zoon en Heilige Geest.

A.:

+

Amen.

Ter eigen
overweging
De kerk is verheven; het alledaagse nabij
Ik ben het heilige in het alledaagse gaan zien;
het heilige in het gewone gebaar.
Niet een kerk die het heilige
enkel in het verhevene viert,
maar een kerk die het heilige allereerst
in het alledaagse zoekt en ziet, die kerk doet er toe.
(Prof. Andries Baart Het heilige nabij)
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