
ZATERDAG         OUDE KERK 

17 OKTOBER       HELVOIRT 

2020           19.00 UUR 

 

        NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG 

       DOOR HET JAAR 

 

 

Ze vroegen Jezus: Is het geoorloofd de keizer  

belasting te betalen of niet ? 

Ze lieten hem een munt met beeltenis en 

opschrift van de keizer zien. 

(Matteüs 22) 

 

  

 

Komende vieringen Open Kerk Helvoirt 

 

Zaterdag         17 oktober      19.00 uur 

Zaterdag         31 oktober      19.00 uur 

 

 

Voor wie de vieringen van Open Kerk wil blijven 

mogelijk maken: NL 80 INGB0006232091 t.n.v. 

Open Kerk Helvoirt. 

 
Er gelden strikte regels waarmee het coronavirus 

bestreden wordt: slechts een bepaald aantal mensen 

ook in kerken; geen samenzang ; een ander naderbij 

komen wordt afgeraden. Intussen is het niet 

duidelijk welke nieuwe regels er in voorbereiding 

zijn Veel devotie in deze viering van woord en 

gebed. 

 

OPEN KERK           HELVOIRT 
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OPEN KERK       HELVOIRT 

                          

VOORAF               Instrumentaal 

           Divers 

 

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 

 

  Geef elkander hoop;  

  dan komt alles goed. 

  Geef elkander hoop 

  als j’elkaar ontmoet. 

 

  Niet met dure woorden, 

  een toespraak of een preek; 

  nee, zomaar bij de slager 

  of in de apotheek.   

 

  (Vrij naar Toon Hermans) 

 

  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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DE ENIGE WEG 

 

  De enige weg van genezing  

  bestaat voor onze wereld  

  en tijd hierin, 

  dat de hoop  weer gewekt wordt. 

  Geloof, liefde, solidariteit, creativiteit  

  en inzet, - ze zijn alle nodig, 

  maar wat onze tijd het meest behoeft 

  is de hoop. 

  Dit is de hartspier van mens en 

  Samenleving; – wordt die geraakt,  

  dan staat het hart stil en dat 

  is dodelijk … 

 

  (Godfried Danneels in 

  Is de oude honger terug?, 2000) 

 

SCHULD BEKENNEN 

 

L.  Vrede brengen  

  waar geruzied wordt – 

  liefde 

  waar haat heerst – 

  waarheid  

  waar leugen regeert. 

 

  Vertwijfelden 

  vertrouwen geven – 

  wanhopigen 

  hoop; - 

  bedroefden troosten, 

 

  Vergeef ons om 

  het licht dat we doofden; - 

  het recht dat we schonden; - 

 

  om de liefde niet opgebracht; 

  het goede nagelaten. 

 

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 ? 
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L. Ga met me, hand in hand en breng me  

 naar waar Gij me hebben wilt. 

 

K. Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken, 

 als wij vergeten de hand die ons maakte, 

 als wij vervreemden, ver van U raken. 

  

L. Zonder U is er geen hemel en wat moet ik  

 op aarde als Gij niet zijt ? 

 

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. Buiten U is het geen leven; 

 voor wie U opgeeft, is alles verloren. 

 

K. Wie zou U ooit van mensen weerhouden ? 

 Geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt; 

 wie dan Gijzelf zal mensen behouden ? 

 

 

GEBED  

                               

L. Gij voorbij te lopen, weg te praten  

 en ongehoord de ondertoon 

 van woord en lied. 

 

 Gij overschreeuwd, overbluft   

        en ongenoemd de ziel 

 van ieders levensverhaal. 

 

 Gij vermoed, betwijfeld  

 en tegelijk gevoeld en beleefd 

 als hart en ziel van alle lief en leed - 

 

 Gij, de eeuwige in de tijd, 

 gezien in de Mens, U een zoon  

 geworden en ons een broer gebleven. 

 

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 – 
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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. 

 

EERSTE LEZING            Jesaja 45,1-7     

 

L.  God heeft Cyrus als zijn rechterhand gezalfd, 

 om de volken tot zijn dienaar te maken, om 

 machthebbers te ontwapenen, om deuren voor 

 Hem te openen en geen slagboom gesloten te 

 laten. Hij sprak: ‘Het is omwille van mijn die-

 naar Jacob dat ik je bij naam heb geroepen en 

 een eretitel gegeven, al ben Ik voor jou een 

 onbekende.  Ík ben de Heer en niemand 

 anders! Buiten mij is er geen god. Ik heb je 

 omgord zonder dat je Mij kende, zodat allen 

 van oost en west  nu kunnen weten dat ik de 

 Heer ben en niemand anders.’ 

 

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 ? 

 

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 ? 
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HET EVANGELIE           Matteüs  

               22.15-21 

 

In die dagen overlegden de Farizeeën, hoe ze Jezus 

in zijn eigen woorden konden vangen. Ze stuurden 

leerlingen van hen samen met Herodianen op hem 

af met de vraag: Meester, wij weten dat ge oprecht 

bent en zo ook Gods weg wijst. Ge stoort u aan niets 

en niemand, want Ge ziet geen mens naar de ogen. 

Zeg ons daarom: Is het naar uw mening geoorloofd 

de keizer belasting te betalen of niet ? Jezus doorzag 

echter hun vleierij en zei: ‘Waarom proberen jullie, 

huichelaars, mij te vangen ? Laat me ‘ns een 

belastingmunt zien !’ Ze hielden hem een munt vóór 

en Jezus vroeg: ‘Wiens beeld en opschrift staat erop 

?’ ‘Van de keizer’ antwoordden ze. Hierop zei 

Jezus: ‘Geef dan de keizer wat de keizer en God wat 

God toekomt.’ 

  

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 EEN POLITICUS 

 

Alleen de diepe overtuiging 

dat niets van wat gebeurd is 

ongedaan gemaakt kan worden - 

 

dat alles ergens is, dat alles ergens  

hoe dan ook geweten en  

in zijn totaliteit op waarheid geschat 

wordt en zin en betekenis krijgt, - 

 

alleen dit oerbegrip maakt het mensen  

mogelijk met het besef van de dood te leven 

en daarmee vrede te hebben.  

 

(Vaclav Havel  

Ik wil leven in de waarheid)  

 

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. 
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OVERWEGING 

 

Het is broodnodig dat er organisaties zijn zoals de 

kerken, die mensen de kans geven en uitnodigen om 

te ontstijgen aan de materiële werkelijkheid … Het 

gaat er om een voorbeeld te bieden van een menselijke 

samenleving, die beter en hoopvoller is dan de wereld 

waarin wij nu leven … Om allerlei redenen - zoals 

natuurrampen, het opraken van grondstoffen en 

spirituele uitputting - komt er ‘n einde aan de 

hedendaagse kapitalistische productie- en 

consumptiemaatschappij. We moeten niet denken dat 

de huidige manier van leven blijvend is … Ik 

verwacht dat in de toekomst de christelijke beleving 

intenser zal worden … niet als een volkskerk maar als 

netwerken van zorgende mensen in contrast met de 

heersende mentaliteit. (Prof. James Kennedy in 

Bezielende verbanden, 2010) 

 

Het is dit weekend Wereldmissiedag, wat vooral een 

feest van solidariteit kan zijn. We vieren, dat we 

deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap 

van mensen die erkennen verantwoordelijk te zijn 

voor elkaar. Er zijn wereldwijd enorme verschillen 

in welvaart en welzijn.   

‘Geef de keizer wat de keizer toekomt’ zijn 

gevleugelde woorden geworden en ontleend aan het 

evangelie van vandaag. Wie is vandaag de keizer en 

welk deel komt hem toe ? Is dat de belasting, zijn 

dat de overheden, de gemeenten; is dat de sportclub 

die ondersteuning behoeft; is ’t het milieu dat zorg 

en investering vergt ? Gaat het trouwens alleen 

maar over geld of vraagt het ook inzet voor een 

leefbare samenleving ? 

Te midden van telkens oplaaiende conflicten en 

problemen zoals honger, armoede en nu ook de 

coronapandemie, klinken gelukkig ook stemmen 

van hoop … ook stemmen van kerkelijk betrokken 

mensen die zich actief inzetten voor vrede tussen 

christenen en moslims, tussen etnische groepen; 

want alleen sámen, kunnen de problemen het hoofd 

geboden worden. 

 

De coronapandemie komt er nu als een extra groot 

probleem bij. Men maakt zich wellicht niet eens 

zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als 

wel om de ernstige economische gevolgen. Corona 

in West-Afrika! Miljoenen mensen in Afrika 

hebben gewoon niets te eten, wanneer ze een dag of 

wat niet  kunnen werken;  sociale zekerheid en vast  
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salaris zijn er onbekend. Deze mensen vechten om 

te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse 

werelddeel heeft bereikt. Ondanks grote problemen 

zoals armoede, ziektes en honger was er sprake van 

een betrekkelijk stabiliteit. De laatste jaren is de 

betrekkelijke vrede echter onder druk komen staan 

van onder andere terreurgroepen die zich over 

steeds meer landen uitbreiden. De terreurgroep 

Boko Haram is nog steeds actief in Nigeria. 

‘De bossen gaan dood, de grond erodeert, de akkers 

verdwijnen, de woestijnen worden groter, de zeeën 

verzuren … Dit moet ons aansporen tot bezinning 

op de manier waarop wij omgaan met energie, 

consumptie, transport en voeding’ aldus paus 

Franciscus die oproept om van de huidige pandemie 

de aanzet te maken voor een nieuwe levensstijl 

wereldwijd.  

Ook de dierenwereld maakt deel uit van de natuur, 

waar tekort en overvloed, leven en dood deel 

uitmaken van het dagelijks bestaan. Soms zouden 

we een voorbeeld moeten nemen aan de dieren en 

zoals zij min of meer vanzelfsprekend omgaan met 

de wisselingen in de natuur, die alles niet aan de 

hand van ‘n rekensommetje verdeelt; we gaan niet 

op ‘t rijtje af dood.    

                                                      

   Kort instrumentaal 

 

De natuur, ons eigen leven en de kerk gaan van oud 

naar nieuw. De herfst sluit ook het kerkelijk jaar af; 

einde herfst valt samen met begin adventstijd. Het 

nieuwe komt er aan;  

God geeft ruimte voor rust en vernieuwing. 

De rust van de natuur in herfst en winter hoeft niet 

samen te vallen met onze rust, waar droogte en 

overvloed, leven en dood deel van het bestaan zijn.  

De herfst in de natuur maakt ons alert dat loslaten, 

rusten en energie-opdoen voor ons nodig zijn. 

Waar het oude afsterft, geeft het tegelijk vruchten 

voor nieuw leven Zo gaan de seizoenen door. 

God laat ons zien dat er steeds weer een nieuw begin 

is en dat je dit ziet als je om je heen kijkt. 

 

De herfst is voor velen het favoriete seizoen; de 

zomer probeert zich dan nog vast te klampen maar 

de winter staat voor de deur: de dagen worden 

korter; de natuur ‘laat los’, prachtige kleuren, blad 

met alle nuances tot de boom kaal is en zijn 

geraamte te zien is. Het weer is wispelturig: van 

rustig tot stormachtig zoals wijzelf ook zijn. 
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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 vragen we 

uitdrukkelijk – al is het naamloos – hen die in het 

recente verleden en nu nog en weer zorg dragen 

voor de vele zieken; velen van hen, onder wie een 

groot aantal religieuzen, hebben aan zorg en trouw 

hun leven besteed en verloren.  

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. 

 

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

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

 of ik treur om méér dan een mens, méér dan 

 mijn pijn; dan is het alsof ik hunker naar 

 héél 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 

 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. 
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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. God, wat is het stil op straat; 

 als een spook sluipt een kwaad virus 

 over de wereld en wie weet hoelang nog,  

 in wat voor vorm, met wat voor gevolgen  

 voor nu en voor de lange duur. 

 Laat ons vertrouwen op een nieuwe morgen. 

 

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. God, help ons wegen te vinden 

 om elkaar nabij te zijn, 

 om wie eenzaam en alleen is met  

 een telefoontje of een bezoekje te verrassen, 

 om waar hulp en zorg nodig zijn 

 onze handen uit de mouwen te steken. 

  

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. God, wij bidden voor verplegenden, 

 artsen en voor iedereen in de zorg bezig. 

 Spaar en bescherm hen, sta hen bij. 

 Laat ons niet vergeten dat we alleen samen 

 deze wereldwijde crisis te boven komen.  

 

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 vanaf achter verlaten we de kerk 

 en nemen mee wat ons aangesprak en goed 

 gedaan heeft. 

 Graag, als het kan, een gift voor Open Kerk  

 in het mandje achter in de kerk. 
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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. De overweging en de 

gebeden zijn door Dymphie van Helvert gemaakt. 

Verder is deze viering samengesteld uit veelal eigen 

en soms andermans liedmateriaal en teksten. 

Hartelijk dank ! 

 

 

 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN           

 

Wind en weder dienende viert Open Kerk Helvoirt 

Zaterdag 31 oktober aanstaande de Gedachtenis 

van de Overledenen, Allerzielen dus. Een over-

ledene die u in deze viering graag bij naam 

genoemd wilt hebben, dient u vóór 20 oktober 

schriftelijk door te geven (Peer Verhoeven, 

Julianastraat 7, 5268 AH Helvoirt)  of per mail 

(bernaverhoeven@hotmail.com) 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                     17.10.2020 
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