
ZATERDAG         OUDE KERK 

3 OKTOBER       HELVOIRT 

2020           19.00 UUR 

 

        ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG 

       DOOR HET JAAR 

 

 

Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis 

altijd diepe geborgenheid, spontane vreugde 

om kleine dingen en grote eenvoud. 

(persoonlijk getuigenis) 

 

 

 

Komende vieringen Open Kerk Helvoirt 

 

Zaterdag     3 oktober      19.00 uur 

Zaterdag         17 oktober      19.00 uur 

Zaterdag         31 oktober      19.00 uur 

 

 

Voor wie de vieringen van Open Kerk wil blijven 

mogelijk maken: NL80INGB0006232091  

t.n.v. Open Kerk Helvoirt. 

 

 
Er gelden strikte regels waarmee het coronavirus 

bestreden wordt: slechts een bepaald aantal mensen 

bij openbare bijeenkomsten; samenzang niet 

toegestaan; ook vrij bewegen en een ander nabij 

komen wordt afgeraden. Veel devotie in deze 

viering van woord en gebed.  

 

OPEN KERK           HELVOIRT 
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OPEN KERK       HELVOIRT 

                          

VOORAF               Instrumentaal 

 

INTREDELIED              tekst  

            Huub Oosterhuis  

 

   Zolang er mensen zijn op aarde 

  zolang de aarde vruchten geeft, 

  zolang zijt Gij ons aller Vader; 

  wij danken U voor al wat leeft. 

 

  Zolang de mensen woorden spreken 

  zolang wij voor elkaar bestaan, 

  zolang zult Gij ons niet ontbreken; 

  wij danken U in Jezus’ naam. 

 

BEGROETING 

 

  Al is Hij er maar als de hoop 

  die wij koesteren; 

  als ’t sterke vermoeden dat we hebben; 

  als wezenlijke vraag die ons bezighoudt – 

  

  wanneer Hij, hoe ook 

  genoemd en beleden, 

  uit de samenleving verdwijnt, 

  van mensen vervreemdt – 

 

  dan verdwijnt de ziel uit het leven, 

  sijpelt het vertrouwen uit mensen weg 

  en raakt alles zichzelf kwijt. 

 

 ` Welkom u allen   

  vanavond hier 

  omwille van elkaar  

  in Gods naam. 

   

        

LIED 

 

  Gij voedt de vogels in de bomen 

  Gij kleedt de bloemen in het veld; 

  o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

  en al mijn dagen zijn geteld. 

  

  Daarom moet alles U aanbidden, 

  Uw liefde heeft het voortgebracht.  

  Vader, Gijzelf zijt in ons midden; 

  O Heer, wij zijn van uw geslacht. 
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MIJN THUIS 

 

  Waar ik mag huilen en 

  mensen mijn treurnis delen – 

  waar ik veilig terecht kan 

  en ze naar me luisteren – 

  waar mijn gevoelens worden 

  gepeild en verstaan – 

  waar ik mezelf durf te zijn 

  en kan slagen, mag falen – 

  waar mijn geest vleugels krijgt 

  en ik mezelf te boven ga –  

  waar Gij mij neemt zoals ik ben 

  en ik me door U gedragen voel – 

   

  daar is mijn Thuis, mijn Kerk. 

 

SCHULD BEKENNEN 

 

L.  Waak over je gevoelens … 

  ’t worden je gedachten. - 

  Waak over je gedachten … 

  ’t worden je woorden. 

 

  Waak over je woorden … 

  ’t worden je daden. - 

  Waak over je daden …  

  ’t wordt gewoonte. 

 

  Waak over je gewoonten … 

  ’t wordt je geweten. - 

  Waak over je geweten … 

  ’t wordt je hart en ziel. 

 

G.  Dat fouten en falen 

  ons vergeven worden. 

 

BEZINNING               Lied  

               en woord 

 

K. Gij die ons kent en roept ons bij name     

 adem van leven, herder van mensen,  

 zult Gij ons vinden, hoelang verdragen ? 

  

L. Vertrouwen in het leven vraagt om  

 ‘n hechtere basis dan kennen en kunnen.  

 

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. Normen en waarden vragen om  

 een vastere bodem dan nut en fatsoen. 

 

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. Bezieling verlangt een ‘van harte’  

 en ook nog een lange adem..  

 

K. Wie zou U ooit van mensen weerhouden ? 

 Geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt; 

 wie dan Gijzelf zal mensen behouden ? 

 

 

GEBED  

                               

L. Geen mens weet wie Gij zijt; 

 niemand heeft U in pacht. 

 

 Geen mens weet hoe Gij heten moet; 

 niemand kent U bij naam. 

 

 Gij bent het hart van die goed doen, 

 zit deemoedigen in het bloed. 

 

 Bij lief en leed wordt Gij beleefd 

 als liefde gevraagd, liefde gegeven. 

 

G. Amen. 

 

 

LIED 

 

 Zou ik zeggen: 

 

 ik wil uw naam niet langer horen, 

 Gij bestaat voor mij niet meer – 

 zou ik zuchten: ik geef het op; 

 er is geen hoop,  

 geen doorkijk door de dood – 

 

 dan zou ik losgeslagen en in ademnood 

 mijn dagen zielloos slijten, dan zou ik 

 bang en beducht mijn wegen gaan. 

 

 Want wie ben ik als niet in U geborgen, 

 wat is leven, als niet met U, 

 met U, mijn God, mijn hele leven.  

 Amen. 
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EERSTE LEZING        Jesaja 5,1-7     

 

L.  Ik had een wijngaard, 

 gunstig gelegen op een helling. 

 Ik bewerkte de grond, 

 raapte er de stenen af 

 en plantte eminente wingerds. 

 Midden in de wijngaard  

 bouwde ik een wachttoren en 

 hakte in de rotsen een perskuip uit. 

 

 Ik mocht toch verwachten 

 druiven te oogsten. 

 Maar wat er ook groeide: 

 ’t was één grote wildernis.  

 

 Wat had Ik volgens jullie nog méér 

 kunnen doen en heb Ik nagelaten ? 

 

 Ik mocht toch verwachten 

 druiven te oogsten. 

 Maar wat er ook groeide: 

 ’t was één grote wildernis.  

 

 Ik zal je zeggen wat Ik 

 met de wijngaard ga doen.  

 

 De omheining weg en  

 ze vreten hem kaal. 

 De muren om en 

 ze lopen hem plat. 

 Geen snoeischaar of hak  

 komt er aan te pas. 

 

 Het wordt één wildernis; 

 een en al distels en dorens. 

 

 En uit de hemel valt geen drup regen.  

  

 Ik mocht toch verwachten 

 druiven te oogsten. 

 Maar wat er ook groeide: 

 ’t was één grote wildernis.  

 

LIED 

 

G. Zijt Gij mij God een herder 

 als de morgen mij in leven roept, 

 als de avond mij de nacht in leidt, 

 zijt Gij mij, God, een herder ? 

 

5 

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. 

 

G. Zijt Gij mij God een herder 

 als de morgen mij in leven roept; 

 als de avond mij de nacht in leidt, 

 zijt Gij mij, God, een herder ? 

 

K. Ontmoet ik tegenslagen  en val ik 

  in de diepte - altijd voel ik kracht   

 weer op te staan. Deze dagen weet ik me  

 gedragen door wie zo groot, zo goed. 

 

G. Zijt Gij mij God een herder 

 als de morgen mij in leven roept; 

 als de avond mij de nacht in leidt  

 Zijt Gij mij, God, een herder ? 

 

HET EVANGELIE        Matteüs 21 

 

Jezus kapittelde de hogepriesters en schriftge- 

leerden van het volk met deze gelijkenis. 

 

Er was eens een landeigenaar die een wijngaard 

aanlegde, er een omheining omheen zette, een 

wijnpers uithakte en een wachttoren bouwde. Hij 

verpachtte de wijngaard en vertrok naar den 

vreemde. Toen het oogsttijd was, stuurde hij zijn 

dienaren naar de wijnbouwers om de opbrengst te 

innen. Maar die grepen de dienaren vast, mishan-

delden er een, doodden een andere en stenigden een 

derde. Daarop stuurde de landeigenaar  andere  en 

meer dienaren, die echter op dezelfde manier 

behandeld werden. Ten einde raad stuurde hij zijn 

zoon naar hen toe, in de veronderstelling dat ze die 

wel zouden ontzien. Maar toen de wijnbouwers de 

zoon zagen, smeedden ze samen een plannetje: ‘Hij 

is de erfgenaam. Kom op, we schakelen hem uit en 

de erfenis is van ons.’ Ze grepen hem vast, gooiden 

hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de 

eigenaar van de wijngaard met de wijnbouwers 

aanvangen, wanneer hij komt ? Ze antwoordden 

Hem: ‘Hij zal die misdadigers een ellendige dood 

bezorgen en zijn wijngaard verpachten aan 

wijnbouwers, die hem wel op de vastgestelde tijd de 

opbrengst afdragen. 

Toen vroeg Jezus hen: ‘Heb je ooit in de Schrift 

gelezen  dat  uitgerekend  de  steen  die  de bouwers 
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afkeurden, hoeksteen ie geworden. Hier heeft de 

Heer de hand in; ’t is wonderlijk in onze ogen. Ik 

zeg  jullie: Het Rijk Gods wordt jullie ontnomen en 

gegeven aan ‘n volk dat de vruchten opbrengt.  

 

LIED 

 

Heer, hoor ons bidden aan, de vragen van ons hart. 

Wil onze pijn verstaan in ’t donker van de nacht. 

Reik ons uw licht weer aan in liefde en geloof. 

Kom, wakker in ons aan de kleine vlam van hoop. 

 

HET VISIOEN VAN KINDEREN 

 

 Ik ben te rade gegaan bij de verzonken  

 lagen in mijzelf, te beginnen bij mijn 

 kindertijd, dicht bij de natuur. 

 

 Ik weet nog hoe ik me opgenomen 

 voelde in wat wij later de bezielde 

 wereld zouden noemen. 

 

 Het plantenrijk had voor mij 

 een toverachtige betekenis; 

 alles had mij iets te zeggen. 

 

 Alles ademde, keek mij aan. 

 Er lag een werkelijkheid 

 verborgen in de werkelijkheid. 

 

 Soms was ik me in een flits bewust van  

  ‘alles wat is’ en voelde ik me omarmd 

 door een geheime aanwezigheid. 

 

LIED 

 

Heer, hoor ons bidden aan in hoop en vrees bijeen. 

Eén is ons voorgegaan dwars door ‘t donker heen. 

Wie in zijn spoor geleefd, de mensen goed gedaan, 

soms pijn geleden heeft, zal uit de dood opstaan. 

  

OVERWEGING 

 

In de tijd – de afgelopen twee/drie eeuwen - dat de 

mens zich in de schepping centraal stelt , is het 

secularisme gaan heersen en is er alle ruimte voor 

het individu, dat kan doen wat het wil. Bezit is goed 

en vermeerdering ervan geldt als veiligheid, 

zelfbescherming, wellicht ook als geluk. (naar Prof. 

Roel Kuiper De wereld liefhebben, 2020). 
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De wijngaard als beeld voor de gerechte wereld van 

God die Hij de mensen heeft voorgesteld om te 

eerbiedigen en te heiligen, moet in de joodse 

godsdienst en in de vroeg-christelijke tijd ‘n zeer 

vertrouwd beeld zijn geweest dat correspondeerde 

met hoe de mensen de werkelijkheid, God en mens 

zagen. Het komt in de geschriften van het jonge 

christendom veelvuldig voor; het lijkt met name een 

grote rol gespeeld te hebben, toen christenen en 

joden samen stevig in discussie waren. 

Bij de ontwikkeling van woorden zoals ‘wijngaard’, 

‘schepping’ naar - in onze tijd - een voorkeur voor 

‘natuur’ en ‘kosmos’ hoort een ontwikkeling van ‘t 

denken over de werkelijkheid die onze tijd als één 

en één geheel ziet, waarvan iedere mens deel 

uitmaakt en waarin allen met allen en alles 

verbonden zijn. In tegenstelling tot destijds ervaart 

de huidige moderne mens zijn band met de 

werkelijkheid niet meer zozeer als ‘verbonden door 

afhánkelijkheid’ maar verbonden als deelgenoot, 

als pártner met alles wat is en allen die zijn – al moet 

hij in dit geloof en deze houding nog danig groeien.  

 

In de beleving van onze ware natuur ervaren 

wij ook onze saamhorigheid met alle anderen … 

Dan zijn niet ethische normen en geboden 

maar is deze fundamentele ervaring 

de reden waarom we aandacht en zorg 

besteden aan wie tekortkomen. 

Hebben we eenmaal onze saamhorigheid 

en eenheid met elkaar ervaren, dan is liefde 

geen gebod meer maar de vanzelfsprekende 

uitdrukking van onze eigen natuur. 

Niet langer een voorschrift, maar de mens 

die zichzelf van nature te boven, te buiten gaat. 

Voor de mensheid is dit nog steeds toekomstmuziek. 

Maar een menswaardig bestaan zal pas lukken,  

wanneer de mensen deze eenheid met alles en 

allen gaan ervaren en beleven. 

(Willigis Jäger o.s.b. in Elke golf is de zee, 2003) 

 

 

Kort instrumentaal 

 

Bij het zoeken van de diepste reden van menselijk 

geluk, ben ik nooit op geld of bezit gestoten, niet op 

luxe, nietsdoen, profiteren of feesten. 

Bij gelukkige mensen vond ik aan de basis altijd diepe 

geborgenheid, spontane vreugde om kleine dingen en 

grote eenvoud. 
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Bij gelukkige mensen verraste me steeds dat ze geen 

dwaze begeerten koesterden. 

Bij gelukkige mensen vond ik nooit ongedurigheid of 

gepassioneerde jacht, nooit de drang naar 

zelfverheerlijking. 

Ze hadden een flinke dosis humor, waarmee ze het 

leven juist van de andere kant zagen.  

Bij gelukkige mensen trof mij hun gave om van het 

gewone iets speciaals te maken en van het alledaagse 

iets onverwacht moois. Ze waren telkens weer in staat 

iets oorspronkelijks te verwezenlijken. 

Bij deze mensen merkte ik, dat ze niet op zoek waren 

naar geluk, maar dat ze gewoon gelukkig wáren; dat 

ze het leven namen zoals het zich aandiende en daar 

vrede mee hadden. 

Dat dit slag mensen mag blijven en dat we kunnen 

terugzien op hen, die voor ons hiervan een voorbeeld 

zijn; dat we in hun geest kunnen leven en geluk 

vinden … (vrij recent opgetekend uit de mond van 

een oude doodzieke vrouw) 

 

ONDERBREKING          Instrumentaal 

   

                       Kol nidre 

 

GEDACHTENIS 

 

Het leven is om-niet gegeven;  

we maken het mee, mogen het beleven, - 

De lucht is om-niet gegeven; 

we ademen in en uit, raken bezield. – 

We delen met elkaar ons kwetsbaar bestaan en 

doen wat te doen staat tot alles voldragen is. 

 

Bid voor die ziek zijn, tobben, in ’t ongewisse 

verkeren en denk dankbaar aan die bij hen waken. 

Gedenk hen die brood en beker dagelijks met ons 

deelden en ons zijn ontvallen. Vandaag noemen we 

Threes van Dijck, die zaterdag 12 september 2020 

te Eindhoven is overleden; zolang ‘t kon was zij 

een trouwe bezoekster van de vieringen hier. 

  

Gedenk de velen die in deze tijd getroffen worden 

door het venijnige virus; - die vergeten en alleen 

gelaten heengaan; – door geweld of ongeluk 

omkomen; – vermist zijn en niet meer teruggezien; 

– van honger en dorst bezwijken; – zichzelf, 

waarom toch?, het leven benemen. 

 

Er zij licht, vrede, rust. 
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JEZUS VAN NAZARET EN WIJ     Lied en woord 

 

K. Soms wanneer ik zie wat er buiten gebeurt, 

 wanneer ik hoor wat er klinkt in de natuur 

 dan is ‘t of ik méér zie dan bomen en bloemen, 

 méér dan een vogel en de wind, dan is ’t alsof 

 Gij, God, ons groet van nabij. 

 

L. Soms wanneer ik loop met ’n hoofd vol 

 beslommeringen, ‘n schoot zorgen en benen 

 zwaar; – soms wanneer ik zie dat niets  gespaard 

 of ontzien wordt; hoe al het wuivende groen, 

 dor en uitgeleefd, verwaait  naar nergens. - 

 Soms wanneer ik hoor hoe ’t mensen vergaat, 

 hoe de een met alles, de ander met niets wordt 

 gezegend; hoe wie goed doen, pijn moeten lijden 

 en hoe het kwaad de wind meeheeft … 

 

K.  Soms wanneer ik treur over hem en over haar, 

 wanneer ik huil om hier en om daar,  dan is ‘t  

 alsof ik treur om méér dan mens, méér dan 

 mijn pijn; dan is ’t alsof ik hunker naar heel 

 zijn bij U. 

 

L. Soms wanneer ik denk dat recht niet te halen, 

 trouw niet te harden, liefde niet te doen is – 

 soms wanneer de dood zich hard laat gelden  

 en iedereen van onmacht stil blijft en zwijgt, -   

 dan roept alles in me om Hem, de man van

 Nazaret, U een zoon geworden, ons een broer 

 gebleven. 

 

K. Soms wanneer ik hoor hoe mensen goed doen, 

 hoe zieken troosten, waarop stervenden 

 hopen, dan is ’t alsof Gij God ons rakelings 

 nabij bent. -  

 Zegen ons met een heilig geloof  

 en dit volste vertrouwen.  

Amen.  

 

L. Hij deed wat hij kon voor mismoedige zieken, 

 voor lammen, blinden, doven; voor mensen 

  niet in tel, gemeden, overschreeuwd; - 

 hij hoorde en zag de Vader in vrije vogels, 

 fleurige bloemen; de hemel in kinderogen; -- 

 

` met de dood voor ogen heeft Hij zijn volle 

 vertrouwen in het leven uitgesproken, zich in 

 het  gebroken en gedeelde brood één betuigd 

 met allen, hen zijn levensbeker overgedragen   
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om een nieuw begin te maken tegen dood en 

 alles in; – 

  

 Hij heeft geleefd alsof  

 het kwaad een boze droom en   

 goed doen regel is. 

 

 Om in pijn líéfde en in vreugde genáde te 

 zoeken en te zien, leerde Hij ons te  bidden: 

 

G. 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 schuld  

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

en leid ons niet in bekoring,  

maar verlos ons van het kwade.  

  

Amen. 

 

 

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. Het is alsof mensen destijds 

 beter konden luisteren naar 

 wind en vogel, naar elkaar; 

 het is alsof zij méér hoorden 

 in klank en lied, in een woord. 

 

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. Het is alsof mensen destijds  

 Beter konden kijken naar 

 Boom en bloem, naar de hemel; 

 Het is alsof zij méér zagen 

 in wolk en water, in de aarde. 

 

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. 
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L. Het is alsof mensen destijds 

 harder moesten werken en toch 

 méér rust en vrijheid kenden. 

 Het is alsof ze minder wisten maar 

 méér beleefden en begrepen. 

 

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. 

 

ZEGENWENS 

 

L. Te beginnen met de laatste rij verlaten we de 

 kerk en nemen mee wat ons in ’t hart geraakt 

 heeft en goed gedaan. 

 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       Instrumentale muziek  

            

Deze viering is door vaste medewerkers van Open 

Kerk Helvoirt en door meerdere vrijwilligers en 

adviseurs samengesteld uit veelal eigen en soms 

andermans liedmateriaal en teksten. Hartelijk 

dank! 

 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN           

 

Wind en weder dienende is de volgende viering  

van Open Kerk Helvoirt zaterdag 17 oktober. 

Zaterdag 31 oktober aanstaande viert Open Kerk 

Helvoirt de Gedachtenis van de Overledenen, 

Allerzielen. Een overledene die u in deze viering 

graag bij naam genoemd wilt hebben, dient u vóór 

20 oktober schriftelijk (Peer Verhoeven, 

Julianastraat 7, 5268 AH Helvoirt)  of per mail 

(bernaverhoeven@hotmail.com) door te geven met  

duidelijke vermelding van voor- en achternaam, 

plaats en jaar van overlijden; ook een 

telefoonnummer waar Open Kerk eventueel 

nadere informatie kan inwinnen.    

Sommigen geven als te noemen voornaam van de 

overledene de voorkeur aan de roepnaam, anderen 

aan de eerste doopnaam; duidelijk doorgeven  wat 

u wilt.  

 

© Open Kerk Helvoirt       3 oktober 2020 
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