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OPEN KERK             HELVOIRT 
ZATERDAG    29 AUGUSTUS 2020    19.00 UUR 

 
 

TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG D.H.J. 
 
 
 
VOORAF           ORGELSPEL 
           Jac. Peeters 
 
MEDEDELINGEN VOORAF 
 
Zoals u hebt kunnen lezen moeten we enkele regels 
in acht nemen om besmetting van jezelf en van 
anderen te voorkomen. Daarom is dit een viering 
van woord en gebed, zonder dat we brood en beker 
met elkaar kunnen delen. Verder is het zo dat alle 
liederen langs mechanische weg ten gehore worden 
gebracht. Hoewel u graag mee zou willen zingen, is 
dat nu jammer genoeg niet toegestaan. 
 
OPENINGSLIED 
 

Antifoon 
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  
Dat ik u horen mag met hart en ziel. 
 
Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Woord ons gegeven, God in ons midden, 
Toekomst en vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 
Refrein 
 
Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 
Refrein 
 
Dat wij u horen, dat wij u leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
Antifoon / refrein 
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BEGROETING 
 

Nog steeds raast het coronavirus door de wereld, 
maar we laten ons niet zomaar kisten, want diep in 
ons sluimert een lichtje, het licht van de hoop, dat 
ons vandaag moed geeft en morgen kracht. 
Vol vertrouwen zien we uit naar betere tijden, niet 
per se naar een andere wereld, ver buiten de onze, 
maar eerst en vooral naar een wereld die anders en 
beter is. Visioenen daarover staan te kust en te keur 
in de Bijbel, en het is aan ons om die vergezichten 
waar te maken. 
 
Welkom vanavond hier, in Gods naam, en welkom 
ook aan allen die dankzij de techniek op afstand met 
ons verbonden kunnen zijn.  
 
LIED  
 

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? 
 
Loop ik langs groene weiden 
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. 
 
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? 
 
Ontmoet ik tegenslagen 
en val ik in de diepte, 
altijd vind ik kracht weer op te staan. 
Deze dagen weet ik mij gedragen 
door wie zo Groot zo Goed. 
 
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? 

 
SCHULD BEKENNEN 

 
V. Wij zijn geroepen om met eerbied 

en zorg om te gaan met de aarde, 
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met mens, dier en plant 
en alles wat leeft en ademt. 

 
Maar intussen zucht en kreunt de schepping 
onder de schade die we haar berokkenen. 
Vaak treden we op als heersers, 
en zelden als behoeders  
van ons gemeenschappelijk huis. 

 
God, geef ons ogen, die u herkennen 
in het aangezicht van de ander, 
ogen, die een vergezicht zien van een wereld, 
waarin aarde, water en lucht 
worden behoed voor vernietiging 
en het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt. 

 
A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 
 
 
KLARINETSPEL            
Helvoirts Klarinetkwartet Klavier      

Locus iste 
A Bruckner 

 
BEZINNING 

 
V.  Soms herinneren we ons levenslessen uit onze 

jeugd. Zoals: leren leven op het ritme van de 
seizoenen en tevreden zijn met wat zij ons te 
bieden hebben. 
Soms zijn de seizoenen tijden van overvloed, 
maar andere keren ook weer helemaal niet. 
Zo leren we van de natuur om te leven met wat 
er is. 

 
Alle leven is gegeven     Lied 
door wie onze oorsprong is; 
die ons vraagt om zo te leven 
dat er hoop en toekomst is. 

 
V.  Wanneer we regenwouden wegkappen, en ons 

lukraak ontdoen van natuurgebieden, dan is dat 
ook een aanslag op ons eigen leven. 
De aarde wordt zo door ons toedoen 
onbewoonbaar en dat leidt óók tot grote 
spirituele armoede. 
Is het daarom dat zovelen de weg kwijtraken? 

 
Alle leven is gegeven …    Lied 
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V.  Wie neemt het op voor vogels, dieren en 
planten? Zij hebben evengoed rechten als wij,  
ook zij zijn onderdeel van Gods schepping.  
Mensen die alles uitbaten voor hun eigen gewin, 
zijn zelf de oorzaak van haast alle 
wereldproblemen. 

 
Alle leven is gegeven …    Lied 

 
GEBED 

 
V. Richten wij ons op de Schepper 

naar wiens beeld wij zijn gemaakt. 
In God ademen we, en delen we het leven 
met de hele schepping. 
Richten we ons op Jezus Messias, 
het evenbeeld van God en van menselijkheid, 
en op de heilige Geest, die nieuw leven geeft  
en in wie wij allen met elkaar zijn verbonden. 

 
A. Amen 

Apocalyps 
EERSTE LEZING         21:1-5 en 22:1-5 
 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want 
de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en 
de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij 
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik 
hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als 
hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun 
ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was 
is voorbij.’ 
 
Een engel liet me ook een rivier zien met water dat 
leven geeft. De rivier was zo helder als kristal en 
ontsprong aan de troon van God en van het lam 
Gods, dat Jezus is. Midden in de stad en aan 
weerskanten van de rivier stond een levensboom, 
die twaalf keer vruchten geeft, elke maand een keer. 
De bladeren van de boom kunnen mensen genezen. 
Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De 
troon van God en van het lam zal daar in de stad 
staan. Zijn getrouwen zullen hem dienen en hem 
met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 
voorhoofd  geschreven.  Het zal er geen  nacht meer  
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zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon 
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun 
licht zijn. En zij zullen als koningen regeren tot in 
eeuwigheid. 
 
LIED 
 

Heer God, die alles in handen houdt, 
aan mensen alles hebt toevertrouwd, 
wees ons behoud en gedenk ons: 
de dag die komen zal wenkt ons. 
 
Een zucht een adem een woord, 
daar springt het heelal uit voort; 
hij legt het in mensenhand, 
hij wacht in het morgenland. 

 
HET EVANGELIE        Matteüs 5:1-10 
 
Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij een berg 
op. Daar ging hij zitten met zijn volgelingen om zich 
heen. Hij sprak hen aan met woorden over Gods 
nieuwe wereld: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen 
is Gods nieuwe wereld. 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 
worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 
bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien. 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen 
van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is Gods nieuwe wereld.’ 
 
KLARINETSPEL     
Helvoirts Klarinetkwartet Klavier  

Mine Own King I Am 
E. Vloeimans 

 
OVERWEGING 
 
Er zijn optimisten en pessimisten. Optimisten 
zeggen dat alles wel weer goed komt, of zelfs dat 
alles beter wordt dan het was, terwijl pessimisten  
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menen dat we steeds verder achteruit kachelen en 
dat we onze eigen ondergang tegemoet hollen. Dat 
laatste is niet helemaal uit de lucht gegrepen, want 
we kampen wereldwijd met immense problemen, 
zoals de opwarming van de aarde, een dreigend 
tekort aan voedsel, massale volksverhuizingen en de 
toegenomen kans op een nucleaire oorlog. Om nog 
maar niet te spreken over dat verraderlijke virus 
dat ons persoonlijk leven nu bedreigt en ons 
maatschappelijk bestel aan het ontwrichten is. 
Ook in de Bijbel wisselen goede tijden en slechte 
tijden elkaar af. Maar de grondtoon is daar toch 
steeds dat het goede sterker is dan het kwaad. De 
Bijbel begint met een blauwdruk van een ideale 
wereld, van de wereld zoals die worden moet, en het 
laatste Bijbelboek eindigt met een groots visioen van 
een nieuwe aarde, een paradijselijke stad, waaruit 
alle kwaad voorgoed verdwenen is. Eind goed al 
goed. 
Volgens sommige Bijbelteksten kan de uiteindelijke 
redding niet meer komen van mensen, maar alleen 
nog van God, die in een bloedige eindstrijd korte 
metten zal maken met alle aanstichters van het 
kwaad en daarna de standvastige en trouwe 
gelovigen zal opnemen in zijn paradijs. Deze 
toekomstvisie klinkt fantastisch, maar kan ons toch 
niet helemaal bekoren. Want de nieuwe wereld 
wordt hier toch vooral gezien als een vervanging 
van de oude aardse werkelijkheid en niet als de 
vernieuwing daarvan. En verder: in deze vorm van 
denken is er nauwelijks plaats voor een actieve en 
creatieve bijdrage van de mensheid zelf aan een 
andere wereld en aan een betere toekomst. Hoe 
kunnen we deze valkuilen vermijden? 

 
Kort orgelspel 

 
In het evangelie van Matteüs start Jezus zijn 
publieke optreden met een programmatische 
toespraak, de Bergrede. Hij opent deze redevoering 
met acht gelukwensen oftewel zaligsprekingen, die 
samen laten zien waar onze toekomst ligt en hoe we 
daar naar toe kunnen leven en naar toe kunnen 
werken. Wij zijn op weg naar het koninkrijk van de 
hemel, naar de nieuwe wereld van God. Dat 
koninkrijk moeten we niet ver weg zoeken, het is 
heel dicht bij ons, misschien wel in ons binnenste. 
Het moet nog komen en tegelijk is het er al. We 
krijgen het van niemand anders dan van God zelf, 
die ons troost, die ons draagt, die voor ons een thuis  
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is, die ons met zijn barmhartigheid omringt. Hij is 
de toekomst die ons wacht, kome wat komt, een 
hoopvol visioen, een wenkend perspectief.  
Aan wie valt dat koninkrijk ten deel? Aan alle 
mensen die zachtmoedig zijn en barmhartig, die 
zuiver van hart zijn en vrede brengen. Mensen dus 
met prijzenswaardige eigenschappen, een positieve 
levenshouding. Daarom staan er ook gelukwensen 
bij. Gelukkig ben je als je  zo bent, als je een positivo 
bent, een mens uit één stuk. Maar de tekst is niet 
overal zo rimpelloos, je krijgt ook felicitaties als je 
treurt en verdriet hebt omdat de wereld pijn doet 
aan je ziel, als je gebukt gaat onder het onrecht en 
het geweld waarvan onze aarde vergeven is. 
Proficiat als je daar geen vrede mee hebt. 
De zaligsprekingen tekenen samen een portret van 
mensen die geloven en daardoor wat tegendraads 
zijn. Dat zijn mensen die hun eigen wezen zuiver 
proberen te bewaren, ze zijn nederig van hart en 
zachtmoedig. Ze kiezen voor de weg naar binnen, 
voor persoonlijke integriteit. Ze staren zich niet 
blind op hun eigen ego. En daarmee opent zich een 
tweede weg, die naar buiten voert. Mensen die 
geloven zijn geen navelstaarders; ze zijn actief 
betrokken op hun sociale omgeving. Ze ijveren voor 
gerechtigheid en proberen vrede te stichten in een 
gebroken wereld.  
De weg naar binnen en de weg naar buiten horen bij 
elkaar. Wie aan zichzelf vijlt en schaaft, zal de 
wereld om zich heen niet aan zijn lot overlaten. Deze 
twee bewegingen, de weg naar binnen en de weg 
naar buiten, wisselen elkaar voortdurend af. Wie 
zelf is uitgegroeid tot een gaaf mens, wordt ook een 
licht voor de omgeving, en omgekeerd zal wie zich 
inzet voor vrede en gerechtigheid uiteindelijk ook in 
harmonie met zichzelf leven. Voor wie zo leeft is de 
toekomst, waarvan de voltooiing ons nog te wachten 
staat, eigenlijk al begonnen. 
 
KLARINETSPEL           
Solo klarinet met piano        

Ave Maria 
F. Schubert 

 
GEDACHTENIS 
 
V. Het leven is om niet gegeven, 

we maken het mee, 
mogen het beleven. 
De lucht is om niet gegeven, 
 

8 



we ademen in en uit, 
raken bezield. 
We delen met elkaar  
ons kwetsbaar bestaan, 
we doen samen wat te doen staat 
tot alle leven in u zal zijn voltooid. 
 
Bid voor die ziek zijn, tobben, 
in het ongewisse verkeren. 
Denk aan hen die bij hen waken, 
hen liefdevol terzijde staan. 
Gedenk hen die brood en beker 
dagelijks met ons deelden 
en ons zijn ontvallen,  
en ook hen die gestorven zijn, 
nu een gevaarlijk virus  
dood en verderf zaait, wereldwijd. 
 
Vandaag noemen wij hier uitdrukkelijk:  
op zijn sterfdag Cees van Hooft (1989). 
Gedenk ook hen, die vergeten 
en alleen gelaten, heengaan – 
door ongeluk of geweld omkomen – 
vermist zijn en niet meer teruggezien – 
aan honger en dorst bezwijken – 
zichzelf – waarom toch? – het leven benemen. 
Er zij licht, vrede rust.     
        

 
SMEEK- EN DANKGEBED    
 
G. Soms wanneer ik zie wat er buiten gebeurt 

wanneer ik hoor wat er klinkt in de natuur 
dan is het of ik méér zie dan bomen en 
bloemen, méér dan een vogel in de wind. 
Dan is het alsof Gij God ons groet van nabij. 

 
V. Om de geteisterde aarde die zucht en kreunt, 

om de schepping verminkt en uitgebuit, 
om de wereld misvormd door zoveel geweld: 
blijf ons nabij, Eeuwige, laat ons niet vallen, 
geef ons de wijsheid en de kracht 
om de aarde te herstellen en te herscheppen 
en de wereld te zien in uw licht. 

 
G. Soms wanneer ik treur over hem en over haar 

wanneer ik huil om hier en om daar 
dan is het of ik treur om méér dan een mens, 
méér dan mijn pijn. 
Dan is het alsof ik hunker naar heel zijn bij U.  
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V. Wij zingen van vreugde om lucht en om water. 
om vruchtbare grond en wuivende bomen, 
om grassen en mossen, krioelend van leven, 
en loven de Schepper, de voeder en hoeder  
van mensen en dieren, van vogels en vissen, 
die heelt wat gebroken is, zijn woord getrouw. 
Zo worden wij mensen die leven in vrede, 
uw hemel op aarde, ja, eindelijk thuis. 

 
G. Soms wanneer ik hoor hoe mensen goed doen 

hoe zieken troosten, waarop stervenden hopen, 
Dan is het alsof Gij God ons rakelings nabij 
bent. Zegen ons met een heilig geloof 
en dit volste vertrouwen. Amen. 

 
V. In de naam van hem 

die zijn levensbeker overdroeg 
aan die na hem komen 
en hen op het hart drukte 
te doen wat hij heeft gedaan, 
te worden die hij is geweest. 
 
Bidden wij nu samen zoals hij gebeden heeft: 

 
ONZE VADER            

 
A. 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. 
 
 

LIED 
 
De steppe zal bloeien.  
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan  
vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht.  
De rotsen gaan open.  
Het water zal stromen,  
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
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De ballingen keren.  
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw  
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed,  
die keren in stoeten. 
Als beken vol water,  
als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen – 
die zaaiden in tranen,  
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven.  
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken,  
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven. 

 
KLARINETSPEL 
Helvoirts Klarinetkwartet Klavier    Ombra Mai Fù 

 G.F. Händel 
 
GEBEDEN                 Woord en lied 

 
G.  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. 

 
V. Uw stem horen wij in de winden, en uw adem 

wekt wat doods is weer tot leven. Laat ons 
volstromen met uw kracht en wijsheid. 

 
G.  Het zijn de woorden niet waaraan je hecht… 
 
V. Verwonderd raken door de rode  

zonsondergang, zorgzaam omgaan met uw 
schepping, met de natuur, openstaan voor de 
schoonheid die afstraalt van alle dingen, dieren 
en mensen om ons heen. 

 
G.  Het zijn de woorden niet waaraan je hecht … 
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V. Mogen wij er steeds meer van doordrongen 
raken dat wat ieder mens, waar ter wereld ook, 
denkt en doet, de toekomst bepaalt van de aarde 
en van alles wat leeft. 

 
G.  Het zijn de woorden niet waaraan je hecht … 
 
MEDEDELINGEN EN ZEGENWENS  

 
We verlaten dit  kerkje zo dadelijk rij voor rij, te 
beginnen bij de achterste rij. U kunt een gave 
deponeren in het mandje bij de uitgang. De viering 
van vandaag valt ook te beluisteren via de website 
van Open Kerk: www.openkerkhelvoirt.nl 
We sluiten nu af met de zegenwens. 
 
Moge de ene God die alles en allen doordringt, 
ons leven zegenen en ons behoeden. Dat wij de 
hoop niet laten varen en met vertrouwen en vol 
goede moed staande blijven: in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
Verantwoording:  
Deze viering is samengesteld door de Liturgische 
Werkgroep van Open Kerk Helvoirt, m.m.v. 
Helvoirts Klarinetkwartet Klavier en vele anderen. 
Wees hier aanwezig, Huub Oosterhuis/Tom 
Löwenthal, CD Nooit meer zonder reisgenoot, nr. 1; 
Zijt gij mijn God een herder, CD Rondom de beker; 
Bezinning, o.b.v. teksten uit het boek Down to Earth 
/ lied: Alle leven is gegeven, CD Jij leve lang, nr. 20; 
Lied van de schepping, Harrie Beex/Willem Vogel, 
CD Rondom de beker nr. 19;  Overweging Wim 
Weren; Gedachtenis Peer Verhoeven; Smeek- en 
dankgebed, onderdelen 1 en 2 o.b.v. een tekst van 
Andries Govaart; onderdeel 3 Peer Verhoeven; 
Soms wanneer ik zie, CD Rondom de Beker, nr. 20; 
De steppe zal bloeien Huub Oosterhuis/Antoine 
Oomen, zang Trijntje Oosterhuis, CD Trijntje 
Liedjes van haar vader, nr. 14; Het zijn de woorden 
niet, Adri Bosch/ Willem Vogel, CD Rondom de 
beker nr. 30; Voorbeden o.b.v. Makah-chief Jim 
Woods.  Andere teksten Open Kerk; illustratie 
‘Levend water in een groene wereld’, met dank aan 
de familie Den Biggelaar.   
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