ZATERDAG
14 NOVEMBER
2020

OUDE KERK
HELVOIRT
19.00 UUR

DRIEËDERTIGSTE ZONDAG
DOOR HET JAAR
Wie heeft zal gegeven worden en wel in overvloed.
Wie niet heeft wordt ook ontnomen wat hij heeft.
(Matteus 25)
Komende vieringen Open Kerk Helvoirt
Zaterdag
Zaterdag

14 november
12 december

19.00 uur
19.00 uur

Viering
Advent

Voor wie de vieringen van Open Kerk wil blijven
mogelijk maken: NL 80 INGB0006232091
t.n.v. Open Kerk Helvoirt.

OPEN KERK

HELVOIRT

VOORAF

Jac. Peeters
orgelspel

INTREDE

LIED

K. Alle leven is gegeven
door die onze Oorsprong is,
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen.
Zo geloven komt van boven,
komt van binnen – gaan we doen.
Die ons vraagt in Christus Jezus:
maak wat klein is niet kapot;
steun de weduwen, de wezen,
dat is pas geloof in God.
Zo geloven is God loven,
zo geloven is te doen.
Zo geloven komt van boven,
komt van binnen – gaan we doen.
‘s-avonds

BEGROETING

Er gelden momenteel strikte regels waarmee het
coronavirus bestreden wordt: slechts een bepaald
aantal mensen bij openbare bijeenkomsten;
gemeenschapszang niet toegestaan; ook vrij
bewegen en iemand anders naderen, bijvoorbeeld
om deel te nemen aan het delen van Brood en Beker,
is niet mogelijk. Open Kerk ziet tot nu toe geen
mogelijkheid in de vieringen haar koren in te
zetten. Wanneer dit wel weer kan, is nog een
vraagteken. We mogen ons voorlopig gelukkig
prijzen dat de zang mechanisch verzorgd wordt
door enkele vrijwilligers en dat organist en andere
instrumentalisten bereid zijn om zo nu en dan
stemmige muziek live te laten klinken. Veel devotie
in deze viering van woord en gebed.
OPEN KERK

HELVOIRT
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L. Ik doe m’n schoenen uit – mijn ambities;
doe m’n horloge af – mijn planning.
Ik zet m’n bril af – mijn visies;
leg m’n pen neer – mijn werk;
Ik leg m’n sleutels weg – mijn zekerheid,
om alleen te zijn met U, m’n God.
Na met U samen geweest te zijn
trek ik m’n schoenen aan om in uw spoor te gaan;
doe ik m’n horloge om ten einde te leven in uw tijd;
zet ik m’n bril op om te kijken naar uw wereld;
steek ik m’n pen bij me om uw ingevingen te noteren;
pak ik m’n sleutels om deuren voor U te openen.
+
Van harte welkom vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.
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ONS GEWETEN

Huub Oosterhuis

K. Wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb.
Wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef
wat onverzoend bleef.
Wat niet gekend werd
wat ongebruikt bleef.

Kort orgel
J.

Alles wat je doet om de kerk weer tot een
machtige organisatie te maken, houdt haar
verandering en zuivering alleen maar tegen.
(Dietrich Bonhoeffer)
Kort orgel

J.

Toch moet er voor wie willen bidden en goed
doen een zeker en vertrouwd thuis zijn,
een vuurhaard, een trefpunt.
(Open Kerk Helvoirt)

Al het beschamende
neem het van mij
en dat ik dit was
en geen ander.

GEBED

Dit overschot
van stof van de aarde
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.

L. Dat Gij zijt met die sámen
het leven mogen vieren; dat Gij ook zijt met die, achtergebleven,
eenzaam en alleen zijn.

Kort orgel

SCHULD BEKENNEN

Dat Gij zijt met die opkomen
en alles riskeren voor echt en oprecht; dat Gij zijt met die niet meer kunnen,
buiten spel zijn gezet, monddood gemaakt.

L. Waak over je gevoelens …
’t worden je gedachten. Waak over je gedachten …
’t worden je woorden.

Dat Gij zijt in lief en leed,
zoet en zuur, ziek en gezond;
in onze jeugd en ouderdom,
bij ons komen en heengaan.

Waak over je woorden …
’t worden je daden. Waak over je daden …
’t wordt gewoonte.

Dat Gij zijt waar
naar U wordt uitgezien;
waar hartstochtelijk
om U wordt geroepen.

Waak over je gewoonten …
’t wordt je geweten. Waak over je geweten …
’t wordt je hart en ziel.

G. Amen.

G. Dat fouten en falen
ons vergeven worden.

LIED

BEZINNING
Kort orgel
L. Ons christen zijn zal in de nabije toekomst
slechts bestaan uit bidden en goed doen.
Alle denken en spreken van de christenen
komt voort uit bidden en goed-doen.
(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)
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K. Als een steen door de stroom
uit zijn bedding gelicht,
vindt de mens hier op aarde
een bestaan uit licht vandaan.
Als een steen door de stroom
in het diepe gegooid,
zoekt een mens op gevoel en
op de tast een goed houvast.
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EERSTE LEZING
uit het Boek Spreuken 31
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ? Zij is meer
waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar
en zal daar rijkelijk baat bij hebben. Zij brengt hem
voorspoed zolang ze leeft; geen ellende. Wol en
linnen zoekt ze secuur uit en in spinnen en weven
heeft ze plezier. Haar handen zijn voortdurend aan
het garen klossen en de weefspoel neemt ze telkens
weer ter hand. Zij steekt behoeftigen de helpende
hand toe en schiet armen te hulp.
Charme is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk,
maar een vrouw met ontzag voor God is te prijzen.
Dat zij de vruchten mag plukken van haar werk en
mogen haar daden door allen geroemd worden.
Lied

in het kleine betrouwbaar bent gebleken, stel ik je
over veel meer aan. Wees welkom bij het feestmaal
van je heer.’ Hetzelfde overkwam de man die twee
talent ontvangen had; hij had er twee bijverdiend
en werd door zijn heer op gelijke wijze geprezen.
Toen kwam ook degene die één talent had
ontvangen. Hij zei: Heer, ik wist dat u streng bent,
dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar
u niet geplant hebt. Van angst besloot ik uw talent
te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.’ Zijn
heer antwoordde: ‘Je bent een slechte, lakse knecht.
Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid en oogst
waar ik niet geplant heb ? Had mijn geld dan bij de
bank ondergebracht, dan had ik het bij thuiskomst
met rente terugontvangen … Pak hem dat talent
maar af en geef het aan die er tien heeft. Want wie
heeft zal – zelfs overvloedig – gegeven worden; maar
wie niet heeft, zal ontnomen worden wat hij heeft.

K. Als een steen door de stroom
van de golven geruwd,
voelt een mens hoe het leven
met z’n pijn toch goed kan zijn.

Lied
K. 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 ?

Als een steen door de stroom
op het land neergelegd,
zal de dood voor een mens zijn
als een kust van licht en rust.
HET EVANGELIE
Matteus 25
Jezus vertelde zijn volgelingen deze gelijkenis.
Het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn
dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan
hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan
een ander twee en aan een derde één; ieder naar wat
hij aankon. Toen vertrok hij.
De man die vijf talent had ontvangen, ging er
meteen handel mee drijven en verdiende er zo vijf
talent bij. Zo verdiende de man die er twee had
gekregen er ook twee bij. Hij die één talent gekregen
had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen; hij
begroef het.
Na lange tijd keerde de heer terug en vroeg zijn
dienaars om rekenschap. Die vijf talent ontvangen
had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog
vijf talent erbij met de woorden: ‘Heer, u hebt mij
vijf talent in beheer gegeven; ik heb er vijf
bijverdiend.’ ‘Voortreffelijk’, zei zijn heer hem ‘Je
bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je
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L. In de lente, wanneer het leven opbloeit en
Jezus Opstanding wordt gevierd,
komt in mij alles in opstand tegen
wat strijdt met recht en echt.
In de zomer, wanneer het leven zich
uitbundig tooit en Pinksteren
wordt gevierd, kom ik in het geweer
tegen alles wat besmeurt en vervuilt.
In de herfst, wanneer het leven in verval
raakt en Allerzielen wordt gevierd, besef
ik ‘s mensen broosheid en komen die zijn
heengegaan mij onweerstaanbaar voor ogen.
In de winter, wanneer het koud, kil, duister is
en Advent en Kerstmis worden gevierd, ben ik
thuis bij de mijnen en broeit in mij
de hoop op een uiteindelijk thuis.
Dit besef van hun gang door de tijd lijkt
mensen gegeven, aangeboren, meegekregen.
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K. 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 ?

Lied

OVERWEGING

is of juist niet; de gave van een glimlach of
compliment op het juiste moment; de gave samen
met anderen, al naargelang de situatie, blij te
kunnen zijn of verdrietig,
Kort orgel

Talenten … je hoeft in deze verwarde tijd van het
coronavirus maar om je heen te kijken om te zien
hoe vele mensen hun talent extra inzetten voor
anderen: grote verantwoordelijkheid dragen, niet
aflatende zorg en begeleiding geven in ziekenhuizen,
verpleeghuizen, zorginstellingen, scholen en – niet te
vergeten – thuis in eigen huis.
Mensen komen in situaties die ze niet voor mogelijk
hadden gehouden; er wordt een enorm beroep
gedaan op hun geduld, flexibiliteit, creativiteit, ‘t
vermogen om te incasseren, door te zetten.
Iedereen die te maken krijgt met ontwikkeling en
verandering, gaat met andere ogen naar het
vertrouwde kijken en wordt tegelijk uitgedaagd
zich een houding tegenover het nieuwe aan te meten.
Want een nieuwe situatie vraagt om ander gedrag,
andere kennis en vaardigheden. De een leeft óp bij
een crisis; de ander gaat er in ten ónder. Sommigen
is ‘t gegeven zo adequaat mogelijk te reageren en
eigen maat en grenzen op te rekken. Er zijn mensen
die onverhoeds verrast worden door nieuwe
talenten, door eigenschappen waarop in de oude
situatie geen beroep werd gedaan, maar die, door de
situatie uitgedaagd, ineens opduiken.
Een verlegen secretaris kan dan een perfecte
gespreksleider blijken en een kille voorzitter een
mens met warme belangstelling voor de medemens.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er in een ‘crisis‘
niet alleen talenten ontdekt worden; mensen
kunnen in een dergelijke situatie oplopen tegen hun
beperkingen: de teamleider die in dergelijke
omstandigheden niet de warme menselijke toon
treft, waardoor teamleden zich terugtrekken.
Dan kun je teleurgesteld raken; maar je kunt óók
proberen eigen en elkaars ongekende capaciteiten
te ontdekken en deze te waarderen en te benutten.
Ieder van ons heeft talloze – misschien in je eigen
ogen kléine – gaven die juist groot effect kunnen
sorteren en jou, in alle eenvoud, uniek maken; zoals
de gave van vriendelijk en zachtmoedig zijn, begrip
tonen, niet oordelen, accepteren berusten. De gave
om aan te voelen wat in een gegeven situatie nodig
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Wanneer je jezelf kunt laten zien en je gaven zonder
voorbehoud deelt met anderen, dan is dit precies
genoeg, omdat je goed bent zoals je bent – met heel
je hebben en houden, inclusief gebreken en
beperkingen. Wanneer mensen met elkaar hun
gaven delen, dan kunnen ze opbloeien bij elkaar.
In Op de vierkante meter beschrijft de dichter Huub
Oosterhuis een voorbeeld hiervan.
Er is in mensen een hartstocht om goed te zijn, om
kleine alledaagse dingen goed te doen. Goed te
koken, de tafel mooi te dekken, stemmig te zingen.
Een bijna instinctieve, in ieder geval niet bedachte
toewijding. Een ernstige en tegelijk lichte aandacht
voor wat nú gedaan moet worden.
Aan kinderen is dit af te zien als ze op hun fluitje
blazen of voetballen. Ze hoeven niet gezien te
worden; daar doen ze het niet om. Ze doen het
nergens om. Soms hebben grote mensen dit ook nog.
Je kunt het zien in ziekenhuizen, tehuizen, scholen
of god weet waar. Dát talent om kleine dingen goed
te doen, om op de vierkante meter volmaakt te zijn, dit wil zeggen: zo goed mogelijk – dit is een liefde
die, althans op de vierkante meter, het aanschijn der
aarde verandert. Zonder dat talent en die liefde is de
dag van vandaag – die paar vierkante meter waarop
wij leven – onleefbaar en godverlaten. Dit weten de
meeste mensen uit ervaring.
Om talent te laten groeien is naast aanleg, goed
voorbeeld ook doorzetten en lef nodig; durven falen
en opnieuw beginnen. Plaats je fouten onder je
voeten en gebruik ze als stapstenen om boven ze uit
te rijzen. Vanuit die kracht en kwetsbaarheid kun
je verbinding aangaan met anderen; zó elkaar
aanvullen en samen unieke doelen realiseren.
Zonder de ander gaat het niet; we hebben elkaar
nodig. Juist omdat er verschillen zijn en ieder weer
andere talenten heeft die elkaar aanvullen en
versterken. Samen kunnen we veel, heel veel.
Laat het virus van medemenselijkheid maar
rondwaren !!
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Lied
K. 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 ?
Kort orgel
Talenten

vieringen van Open Kerk vanuit Esch en Boxtel
bezocht en in 2019 te Haarlem is overleden; en
rond haar sterfdag (2019) Truus Kuipers,
jarenlang lid van het koor van Open Kerk en
financieel beheerder.
Denk ook aan die vergeten heengaan; - door
oorlog, ongeluk of geweld omkomen; - van
honger of dorst bezwijken; - ’t op de vlucht
afgemat opgeven; - die hulp en moed met de
dood bekopen; - zichzelf – waarom toch – het
leven benemen. Er zij licht, vrede, rust.

Er zijn mensen die als van nature
vlot kunnen wat anderen slechts met
de grootste moeite te pakken krijgen.

Kaars ontsteken
JEZUS CHRISTUS

Er zijn mensen die als aangeboren in
de vingers hebben wat anderen slechts
met eindeloos geduld voor elkaar krijgen.
Er zijn mensen die een talenwonder zijn,
een wiskundeknobbel hebben of met
hun timmermansoog meteen zien hoe iets moet.
Er zijn mensen met een antenne
voor wat mens en wereld, tijd en ruimte
te boven gaat, voor wat niet zou kunnen.
Er zijn heel nuchtere mensen die schuchter
bekennen gezien en ervaren te hebben
wat niet van deze wereld heet te zijn.
ONDERBREKING

Orgelspel

L. 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 –
met elkaar het brood breken, het leven delen de beker zoet en zuur samen drinken en
doorgeven tot alles zal zijn voldragen.
+
Denk aan die pijn hebben, tobben, in ‘t ongewisse verkeren en ben dankbaar om hen
die - geen moeite te veel – hen bijstaan.
Bid voor hen die alle lief en leed met ons
deelden en ons zijn ontvallen.
Vanavond noemen we hier in dankbare
herinnering bij naam Frederike Vos, die vanaf
den beginne in 1990, zolang zij kon, trouw de
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L. Waar hij was, die mens Jezus Christus,
kwamen lammen in de benen, gingen doven
de oren open en vielen blinden de schellen van
de ogen –
waar hij was, vluchtten kramp en koorts uit
het lijf van de mensen, werd de gemeden
melaatse in de kring opgenomen en zieken de
straffende vinger Gods uit ‘t hoofd gepraat waar hij was, werden brood en vis van harte
gedeeld en groeide uit amper iets voor één
overvloed voor allen –
waar hij was verliet God zijn hoge hemel en
werd een vader die leeft en lijdt met
de mensen.
Lied
K. Gij die ons kent en roept ons bij name
adem van leven, herder van mensen,
zult Gij ons vinden, hoelang verdragen ?

L. Onvergetelijk wat hij zei over de vrije vogels:
ze zaaien of maaien niet, slaan niet op in
schuren en lijden toch geen gebrek –
over de bloemen in ’t wild:
ze zetten geen stap, spinnen geen draad
en er is geen mens die gekleed gaat als zij.
Lied
K. Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken,
als wij vergeten de hand die ons maakte,
als wij vervreemden, ver van U raken.
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L. Vanaf de berg zag hij de wereld op z’n kop:
Zalig de armen – zei hij – want je bent niet
gelukkig om wat je bezit en je wordt niet rijk
van wat je hebt. Zalig die van wapens niet willen weten; ze
winnen de wereld zonder geweld. Zalig die hun zinnen zuiveren; ze vinden God
diep in hun hart. Zalig die deemoedig zijn; als een kind bij
Moeder, zijn zij geborgen bij God.
In dit vertrouwen heeft hij van de wereld
afscheid genomen. Hij nam brood, zegende,
brak het en zei ‘dit ben ik en ik beloof je vast
dat ge zult eten en drinken met mij aan tafel in
Vaders huis. Neem en eet’.
Hij nam de beker, zegende die, reikte hem
over en zei ‘Neem de beker van mij aan en geef
hem door; want ik zal er pas weer van drinken
wanneer alles is voltooid. Doe wat ik gedaan
heb en wees mij indachtig.
Lied
K. Blijf in ons roepen tot wij U horen,
tot wij van U zijn, Gij onze vrede;
tot wij U dromen, lied van ons leven.
L. Bij leven niet begrepen en in de steek gelaten,
gedoemd te worden vergeten, is hij
onweerstaanbaar doorheen de dood tot leven
gekomen - is hij voor allen die in hem hun
ware aard en God herkennen, geworden die
hij is: de mens een broeder, God een zoon.

GEBEDEN
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht,
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen, zacht
hoorbaar blijft als alles is gezegd.
L. Uit dankbaarheid voor alle ‘licht-mensen’ in
de wereld die hun talenten, klein en groot, `
inzetten voor hun medemens.
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht,
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen, zacht
hoorbaar blijft als alles is gezegd.
L. Uit dankbaarheid voor die eenvoudigweg doen
wat te doen staat; niet voor het voetlicht willen
treden maar onvervangbaar zijn om hun aandacht en zorg voor anderen.
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht,
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen, zacht
hoorbaar blijft als alles is gezegd.
L. Dat wij steeds weer mogen putten uit die geweldige oerkracht die wij gemeenschappelijk
hebben: liefde die licht geeft.
K. Het zijn de woorden niet waaraan je hecht,
de dingen die de mensen zeggen.
Maar wat door niemand uit te leggen, zacht
hoorbaar blijft als alles is gezegd.

Bid zoals hij:
ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt: Uw naam
worde geheiligd, Uw rijk kome; Uw wil
geschiede op aarde zoals in hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef
ons onze schuld zoals wij aan anderen hun
schuld vergeven. En leid on niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
Lied
K. Wie zou U ooit van mensen weerhouden ?
Geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt;
wie dan Gijzelf zal mensen behouden ?
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ZEGENWENS
L. Te beginnen met de laatste rij verlaten we de
kerk en nemen mee wat ons aangesproken
heeft. Graag, als het kan, een gift voor Open
Kerk in het mandje achter in de kerk.
L. En ga dan heen, hoopvol en bemoedigd in
Gods naam: Vader Zoon en Heilige Geest.
G. Amen.
ORGELSPEL
© Open Kerk Helvoirt

14 november 2020
12

