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'Waarom neem je het voor mij op?'
zei Mozes hem.
'Ik zou willen dat het hele volk
door God begeesterd was
en dat iedereen zijn woord sprak!'
(Numeri 11)

OPEN KERK

HELVOIRT

Orgel

VOORAF
INTREDE.

Het leven voert ons (3c)
t.: Sytze de Vries

Lied.

m.: Willem Vogel

WELKOM.
Leiders die hun gezag voelen tanen
gaan wet en regel gebruiken
om zichzelf te handhaven.
Leiders die zich zwak en
bedreigd voelen gaan zichzelf
verheerlijken en anderen verniksen.
Leiders die de tijd vrezen en
de dag van heden niet begrijpen
verklaren het verleden heilig.
Grote geesten zoals Mozes en Jezus
zijn niet bang hun gezag te verliezen
en huiveren niet voor de nieuwe tijd . . .
Welkom u allen hier
omwille van elkaar
in Gods naam samen.

+

Het leven voert ons (2c)

Lied.

SCHULD BEKENNEN.
V.

Even weg uit alle rumoer,
even rust na al het haasten;
even stil bij zoveel krakeel,
even mezelf geen geweld aandoen.
Even niet me laten gelden,
even niet er tegen aan;
even weg uit het vlakke,
even onder in het diepe.
Wie ben ik eigenlijk;
wie voor anderen ?
Hoe ben ik bedoeld;
wat maak ik ervan ?

A.:

Vergeven wij elkaar
en God en Goed ons allen.
Woord en lied

BEZINNING.
A.:

Gij hart, Gij bron van leven
ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen
ontferm U over ons.
Let op je tellen
en geef je geweten
aan niemand uit handen.

A.:

Gij hart, Gij bron van leven
ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen
ontferm U over ons.
Let op je tellen
en laat je niet met mooie
praatjes iets wijs maken.
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A.:

Gij hart, Gij bron van leven
ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen
ontferm U over ons.
Let op je tellen
en laat je niet opjagen,
rust en tijd ontnemen.

A.:

Gij hart, Gij bron van leven
ontferm U over ons.
Gij adem, ziel in mensen
ontferm U over ons.

GEBED
Gij van
alwat bestaat en alwie leeft
bron en horizon Gij van
alle leven en alle tijden
adem en vuur Gij van
alwie komen en gaan
hart en ziel blijf in ons doende
en ga met ons
voor tijd en eeuwigheid.
Amen.
Lied.

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

A.:

Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?

K.:

Loop ik langs groene velden
hoor ik het zachte water
komt mijn hart tot rust:
hier ben ik thuis.
Deze dagen leef ik als gegeven
door wie zo Groot zo Goed ?

A.:

Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?

EERSTE LEZING

Numeri 11,14-17.24-25.26-29

Mozes klaagde: Ik kan de last van het volk niet meer
aan. Als Gij dit van mij wilt, laat me dan maar sterven
en bespaar me al die ellende.
'Roep zeventig oudsten op, van wie je weet dat ze het
volk kunnen leiden', zei Jahweh. 'Roep ze samen in de
tent van samenkomst. Daar kom Ik tot je, spreek je
aan en van de geest die op jou rust maak Ik hen deelgenoot.' Mozes riep er zeventig bijeen. Jahweh daalde
neer, sprak Mozes aan en liet de zeventig delen in de
geest die op hem rustte. En allen spraken Gods woord.
Twee - Eldad en Medad - waren er in de tent van samenkomst niet bij geweest en gingen toch Gods
woord verkondigen. Jozua, zoon van Nun, zag dit en
vroeg Mozes hen dit te verbieden. Maar Mozes zei:
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'Je hoeft 't niet voor mij op te nemen. Ik zou willen dat
het hele volk door God begeesterd was en dat iedereen zijn woord sprak!'
A.:

Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?

HET EVANGELIE

Marcus 9,38-43

In die tijd zei Johannes tegen Jezus: 'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien
uitdrijven. We hebben geprobeerd het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons is.' Maar Jezus zei:
'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet
in mijn Naam zal niet zo gauw ongunstig over mij
spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand, wie dan ook, je een beker water te drinken
geeft omdat je van Christus bent, voorwaar ik zeg je:
zijn loon zal hem niet ontgaan. Maar als iemand, wie
dan ook, een simpele gelovige aanleiding tot zonde
geeft, die verdient het met een molensteen om de hals
in zee geworpen te worden.
A.:

Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?
Ontmoet ik tegenslagen
en val ik in de diepte
altijd vind ik kracht weer op te staan.
Deze dagen weet ik me gedragen
door wie zo Groot zo Goed.

K.:

A.:

Zijt Gij mij God een herder
als de morgen mij in leven roept
als de avond mij de nacht inleidt
zijt Gij mij God een herder ?

MEDITATIE
Leiders die hun gezag voelen tanen,
zich zwak en bedreigd voelen, die
de mens en de tijd van heden schuwen,
zetten zichzelf al gauw op een troon
en gaan anderen vernederen gebruiken wet en regel dwingend
om zichzelf te kunnen handhaven gaan het verleden heilig verklaren.
Met voor ogen wat er momenteel allemaal gaande is
in de maatschappij waarin naar het lijkt
geld, prestatie en product de dienst uitmaken en in de kerk waar de afstand tussen boven en
beneden, herder en kudde sterk groeit en waar
gevreesd wordt voor een kaalslag van bovenaf is het goed te horen hoe grote geesten zoals
Mozes en Jezus van Nazaret bedacht waren op
't goede voor mensen en zich helemaal niet door
anderen bedreigd voelden of de loef afgestoken.
Kort orgel
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Er was geen massa volk op mijn wijding,
de kerk voelde koud en leeg;
geen bisschop om te zegenen en te wijden
geen orgelklanken in de lucht.
Geen plechtige processie voor mij uit
geen kruis of geur van wierook;
geen liederen en litanieën
geen triomfantelijk klokkengelui.
Maar de kinderen lachten
ergens in de sloppenwijk;
mensen waren aan het zwoegen
er klonken schoten hier en daar.
De stenen schreeuwden voor mij uit
de sirenes huilden jankten;
het bloed van vrouwen en kinderen
sijpelde op de grond.
Er was geen massa volk op mijn wijding
de kerk voelde koud en leeg;
maar het roepen van mensen zwol aan
het vogelgezang vulde de lucht.
De wind blies strak in mijn gezicht
bergen verrezen en spleten in twee;
de aarde schudde en beefde
en een vuur werd ontstoken, voor eeuwig.
Er was een massa volk op mijn wijding
de kerk was koud en leeg
Maar de Geest ademde o zo vriendelijk
in de vrije open lucht.
Zij gleed door muren en barricades
en vanuit de stenen en de aarde riep ze:
Zie, mijn blijde blinde volk,
zie de vrouw die ik heb gewijd.
Kort orgel
Zij bracht ons naar de kerk,
meestal de vroegste mis,
al vóór de school en vóór het werk,
vaak door de kou en duisternis.
Zij hing een kruisbeeld aan de wand
als teken van vertrouwen.
Zo bleef Hij altijd bij de hand
in blijdschap en in rouwen.
Zij zegende brood met een kruis,
liet bidden voor het eten.
Zij was een priester in ons huis
al is dat nooit geweten.
+
'Ik zou willen dat het hele volk door God
begeesterd was en dat iedereen zijn woord sprak!'
Hiermee verweerde Mozes zich tegen de klacht
van Jozua, dat er twee in zijn ogen 'niet door God
begeesterden' toch onder het volk voorgingen en
preekten, om het in onze taal te zeggen.
Het zou Mozes een lief ding waard zijn wanneer
't hele volk zijn roeping en taak bewust zou zijn.
En Mozes geldt toch samen met Abraham en Jezus
als één van de prominente voortrekkers en
gangmakers van de joodschristelijke traditie.
Jezus van Nazaret zet Johannes op z'n nummer
die meende dat den volke goed doen aan
Jezus en zijn volgelingen voorbehouden moest zijn.
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'Belet het hem niet', moet Jezus gezegd hebben of
namens hem gezegd zijn 'want iemand die een wonder
doet mij waardig, zal niet zo gauw ongunstig over mij
spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons ...'
waarmee in feite iedereen wordt welkom geheten.
Van afbakenen, van je afslaan, op eigen rechten staan,
eigen staat, stand en belang verdedigen
moesten Mozes en Jezus helemaal niets hebben.
Anderen van je erf weren, hen goede bedoeling
gezag of roeping ontzeggen, verraadt gewoonlijk
angst en dominante zelfoverschatting en getuigt niet
van bescheidenheid en respect voor wie en wat
andere mensen en andere culturen zijn.
'Ik zou Maria Tenhemelopneming gaan vieren in de
basiliek van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Juist voor
het vertrek belde een goede kennis op dat haar man
door ziekte nog maar even te leven had. Ze vroeg me
samen met hen het islamitische ramadan-avondmaal
te delen. Dat hebben wij samen gedaan. Het was voor
mij 'samen het brood delen', samen Eucharistie
vieren. . . . heel echt.'
Dit schreef Jan Heuft, al vijftig jaar werkzaam in
Algerije onder armen, zieken en vluchtelingen.
In Oisterwijk is vrijdag 7 September tot ieders
tevredenheid en ontroering in het openluchttheater
een viering gehouden met christenen, joden,
islamieten en enkele nieuwe spirituele stromingen,
vanuit het gemeenschappelijk religieuze besef:
Mensen gaan wereldwijd beseffen
één van hart en ziel te zijn en
allen in het leven te worden gedragen
door het Mysterie dat Liefde is.
Kort orgel
Gaat u staan

BELIJDENIS
Lied.
A.:

t.: M. Zagers
m.: F. Bertens

Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Zoveel mensen aangetast
in hun eigenwaarde
Anders-zijn het wordt een last,
een lot zwaar mee te dragen.

A.:

Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Twijfels, vragen wie ben ik
horen bij het leven
in een lieve mensenblik
verlicht en opgeheven.

A.:

Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Brood en Beker
Collecte

ONDERBREKING
Lied
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BROOD EN BEKER
V.:

Het schijnsel van Uw glans
over ons bestaan de warmte van Uw adem
door ons heen een teken van Uw genade
in ons leven het gloren van Uw ochtend
in onze nacht het is genoeg om in vertrouwen
samen het brood te delen en
de beker door te geven
tot alles zal zijn voldragen.

GEDACHTENIS.
V.:

Bid voor die ziek zijn, tobben,
in het ongewisse verkeren.
Denk aan die bij hen waken,
hen liefdevol terzijde staan.
Bid voor hen die
zorg ontbeerden en stierven;
door geweld het leven lieten;
zelf, waarom dan ook,
de dood zochten.
Gedenk allen met wie wij
brood en beker deelden
en ons zijn ontvallen.
Met eerbied noemen wij bij naam:
Er zij licht, vrede, rust.

GEBED AAN TAFEL

Gezongen, gezegd

A.:

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.

V.:

Gij, Vader
door alle tijden gezien en
gevierd als bron van leven,
gezocht vermoed voorbij de dood van wie wij vol zijn
zonder het te weten,
aan wie wij hangen
zonder het te beseffen;
die wij noemen met dierbare namen:
Leven, Liefde, Trouw,
een Hemel van Geluk die ons wacht Gij van wie gezegd wordt
dat Ge de mens met zorg
uit aarde hebt geboetseerd
en als een kunstenaar
uw ziel in hem gelegd;
Gij die hem het leven hebt ingeblazen
en zo met U en alwat adem heeft
hecht verbonden Gij die wordt geroepen
wanneer de nood het hoogst is;
die wordt gevoeld
wanneer het leven pijn doet;
die nadert waar alles wijkt;
die wordt gezien in diepe nacht -
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Gij God en Vader, Gij hebt
uw ware gezicht laten zien
in die ene mens, Jezus Christus
ons 'n naaste, U een zoon geworden.
A.:

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.
Hij keek en luisterde
blij en onbekommerd
naar vogels en bloemen;
maar moest huilen
om de dood van een kind,
het verlies van een vriend.
Hij wees op de bomen
en leerde ervan:
Al verliezen ze hun tooi en
staan ze naakt in de winter,
straks in de lente botten ze uit;
maar zag met angst en beven
zijn uur naderen.
Hoog op de berg, verrukt van U,
straalde hij van geluk;
maar aan het kruis
schreeuwde hij vertwijfeld:
God, mijn God, waar ben je nu?

A.:

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.
Op het laatst heeft hij met
het brood in zijn handen gezegd:
'Dit ben ik en ik verzeker u
dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel in Vaders huis;
neem en eet.'
Zijn beker droeg hij over en zei:
'Deel deze beker samen, geef hem door,
want ik zal er niet meer van drinken
voordat alle leven in God is voltooid;
maak een nieuw begin.'
Met gebroken ogen heeft hij
ten slotte kunnen uitbrengen:
'Vader, in uw handen leg ik me neer'.
Tot meer is een mens niet in staat.

A.:

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.
Zoals Hij voelde voor het leven,
leefde met de mensen,
vertrouwd was met de Vader,
had de dood geen vat op Hem,
moest het leven overwinnen.
In Hem, met Hem en door Hem
zal het leven dat wij delen
eens voor altijd worden voltooid.

9

Daarom vieren wij Hem, om naam
te geven aan wat wij hopen en
vermoeden: alle leven hangt aan God,
aan God die liefde is
en niets en niemand vallen laat.
Doe wat hij heeft gedaan en
bid zoals hij het ons geleerd heeft.
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.

Gezegd en gezongen

GEBEDEN

Bij alle haast dagelijks geboden,
bij alle herrie die we maken kom eens vaker aan jezelf toe.
Bid en vergeet niet wie je bent.
A.:

Wat in mensen leeft
aan vreugde en verdriet
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.

Bij alle zucht naar kunnen en kennen,
bij alle lof voor hoge score, topprestatie ga niet aan jezelf twijfelen.
Bid en heb vrede met jezelf.
A.:

Wat in mensen leeft
aan droom en visioen
het staat geschreven
in verhalen nu en toen.
Bij alle drang naar hebben en halen,
naar hogerop, naar meer en meer besef wat er werkelijk toe doet.
Bid en zie om naar ziek en zwak.

A.:

Wat in mensen leeft
aan twijfel en geloof
het houdt ons gaande
als een stille stem van hoop.

ZEGENWENS.
V.:

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

A.:
ORGELSPEL
© Open Kerk Helvoirt

Amen.

+

