
ZATERDAG                OUDE KERK 

11 SEPTEMBER                  HELVOIRT 

2021           19.00 UUR 

 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG 

DOOR HET JAAR 

(ziekenzondag) 

 

Wie zeggen jullie dat ik ben? 

En wie zijn jullie dan zelf? 

(Marcus 8:27-35) 

 

 

Voor deelname aan vieringen in de Oude Kerk 

te Helvoirt geldt nog steeds: aanmelden via e-mail 

christvaniersel@gmail.com of tel. 0411-64 15 29, 

(ca. 55 plaatsen beschikbaar op 1,5 meter afstand 

of zonder afstand bij leden van hetzelfde 

huishouden). 

 

 

Komende vieringen Open Kerk: 

 

Zaterdag  25 september 19.00 uur Viering 

Zaterdag    9 oktober 19.00 uur Viering 

Zaterdag  23 oktober 19.00 uur Viering 

Zaterdag    6 november 19.00 uur Gedachtenis 

 

 

Voor wie de vieringen van Open Kerk 

wil blijven mogelijk maken: 

NL 80 INGB 0006232091 
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OPEN KERK             HELVOIRT 

 

VOORAF                  Orgelspel 

 

INTREDE                                                            Lied 

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

met God als vaste grond. 

Geen hoge God kijkt op hen neer, 

geen verre vreemde Heer. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die staan in zijn verbond. 

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die horen Jezus’ stem: 

geen stomme tong, geen oren dicht, 

maar op zijn woord gericht. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die gaan de weg van Hem. 

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

met hart en vurigheid: 

niet angstig meer, niet uitgeblust, 

maar samen toegerust. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

de Geest van God gewijd. 

 

WELKOM 

 

Wie zeg jij dat Jezus is? 

En wie ben jij dan wel? 

Soms scheppen we zelf een Jezus  

naar ons eigen beeld en gelijkenis.  

Moeten we niet eerder het omgekeerde doen: 

ons spiegelen aan zijn stijl van leven 

en aan zijn kijk op dood en lijden,  

en dienstbaar zijn aan God en de mensen?  

 

Vanavond na anderhalf jaar weer met ons eigen 

koor en een nieuwe dirigent, die voor velen van ons 

een oude bekende is.  

Welkom terug, Marcel, en welkom u allen hier 

omwille van elkaar, in Gods naam.  

            Lied 

De kerk is hier waar vriendschap is, 

de een de ander kent: 

geen hoogmoed meer, geen mens is meer, 

geen hardheid in de leer. 

De kerk is hier waar vriendschap is 

en hier bouwt God zijn tent. 
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SCHULD EN VERGEVING 

 

Ben ik niet hooghartig; 

kijk ik niet op anderen neer? 

Beeld ik me niet in dat ik groot ben 

en droom ik niet van aanzien en prestige? 

 

Heb ik mijn ik wel in de hand, 

of loop ik mezelf onder de voet? 

Is mijn ziel wel tot rust gekomen – 

zoals een kind dat gedronken heeft 

rust aan de borst van de moeder. 

 

Zoals een kind dat gedronken heeft, 

zo is mijn ziel in mij – 

alles verwachten we van u, o God, 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 

 

A. Vergeven wij elkaar en God en Goed ons allen. 

 

STILTE 

 

Vervolgen wij nu met enkele momenten van stilte, 

waarin we de Onzienlijke de kans geven 

ons aan te raken en aan te spreken.  

 

BEZINNING.                                       Woord en lied 

 

V.  Niets is van mij. 

De eeuwige dans, 

de zon en de regen 

crisis en kans, 

wegen en omwegen – 

alles gekregen. 

 

G.   Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 

die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 

 

V. Niets is van mij, 

 geen talent, geen verdienste, 

geen tijd en geen geld. 

Alles gratuit 

ter beschikking gesteld. 

 

G.   Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 

die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 
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V. Niets is van mij. 

 Dus laat mij  

stralen in schoonheid 

en staan in mijn kracht, 

dankbaar en niet wetend 

wie dit wonder volbracht.  

 

G.   Alle leven is gegeven  

door wie onze oorsprong is; 

die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 

 

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 

 

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. 

 

 

EERSTE LEZING     Jesaja 50:4-9  

 

Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij een 

tong gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan 

mensen die moe zijn, weer moed geven. En God 

heeft mij oren gegeven, waarmee ik altijd goed naar 

de mensen kan luisteren. Ik heb me niet tegen Gods 

opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. 

Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe 

dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze mijn baard 

wilden uittrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toe 

gekeerd. Toen ze me uitlachten en naar me 

spuugden, bleef ik ze aankijken. 
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God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. 

Daarom heb ik geen pijn, en daarom schaam ik me 

niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen 

pijn of schaamte zien. God zal zorgen dat ik eerlijk 

behandeld word. Wie durft er een rechtszaak tegen 

mij te beginnen? Is er iemand die mijn tegenstander 

durft te zijn? Kom maar, dan gaan we samen naar 

de rechter. Maar niemand kan mij straffen! Want 

God, de Heer, zal mij helpen. Mijn vijanden zullen 

verdwijnen, als een oude jas die langzaam vergaat.’ 

 

LIED  

 

Heer, hoor ons bidden aan, 

om vrede en om licht 

voor wie is heengegaan 

nieuw land en ruimer zicht. 

Jij blies ons leven aan, 

wij zijn jouw eigen vondst. 

Jij blijft in ons bestaan,  

jouw adem leeft in ons. 

 

EVANGELIE        Marcus 8:27-35 

 

Jezus vertrok met zijn volgelingen naar de dorpen 

in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg 

hij aan hen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze 

antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen 

zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van 

de profeten bent.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben 

ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de 

Messias.’ Hij verbood hun op strenge toon om met 

iemand hierover te spreken. 

Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel 

zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, 

de hogepriesters en de wetsleraren verworpen zou 

worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie 

dagen later zou opstaan uit de dood. Hij sprak 

hierover in alle openheid.  

Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel 

terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek 

zijn volgelingen aan en wees Petrus streng terecht 

met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je 

denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de 

mensen willen.’ 

Hij riep de menigte en zijn volgelingen bij zich 

en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 

verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter 

mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil 

behouden,  zal  het  verliezen,  maar  wie  zijn  leven 
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verliest omwille van mij en het evangelie, zal het 

behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele 

wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ 

 

OVERWEGING 

 

Dit jaar lezen we in onze vieringen regelmatig uit 

het evangelie van Marcus. Dat is het oudste van de 

vier evangeliën uit het Nieuwe Testament. Het 

verhaal van Marcus over het publieke optreden van 

Jezus is een wat vreemd verhaal. Zo zegt Jezus dat 

niemand goed is dan alleen God. Niemand, ook 

Jezus zelf niet. Hij snoert demonen de mond als ze 

roepen dat hij de zoon is van God. In het 

Marcusevangelie noemt Jezus zelf zich nooit zo. 

Blijkbaar wil hij niet versleten worden voor een 

krachtpatser of een godenzoon met goddelijk bloed 

in zijn aderen.  

Zijn volgelingen vragen zich geregeld af wie hij 

dan wél kan zijn. Pas halverwege het boek begint 

het hun een beetje te dagen. Ze kennen de 

populistische ideeën die intussen over Jezus de 

ronde doen: dat hij een reïncarnatie zou zijn van 

Johannes de Doper of de op aarde weergekeerde 

Elia. Daarna zegt Petrus, als een haantje-de-

voorste, dat Jezus de Messias is. Maar hij weet niet 

half wat dit inhoudt. Zijn uitspraak is wel correct 

maar niet volledig. Daarom verbiedt Jezus zijn 

volgelingen om dit zomaar rond te gaan bazuinen. 

Om zijn aanhangers wijzer te maken dan ze al 

zijn, gaat Jezus hun een geheim vertellen. Dat 

geheim is dat hij veel moet lijden en dat hij gedood 

zal worden maar drie dagen later zal opstaan. Hij is 

wel de Messias, maar een Messias die door veel 

verschrikkingen heen moet gaan om Gods nieuwe 

wereld van de grond te brengen. Een lijdende 

Messias dus, maar dat is geen totaal nieuw idee. 

Jezus identificeert zich hier met de dienaar van God 

uit de eerste lezing. Ook deze figuur heeft vele 

vernederingen moeten ondergaan bij het uitvoeren 

van zijn taak om een hoopvolle toekomst te openen 

voor Israël en alle andere volkeren. 

Petrus kan zijn inzicht dat Jezus de Messias is, 

niet rijmen met Jezus’ smadelijke dood aan een 

kruis. Dat vooruitzicht wijst hij faliekant van de 

hand. Maar Jezus leest hem de les en noemt hem een 

Satan, een brokkenmaker, die hem voor de voeten 

loopt. Hij zet Petrus op zijn plaats: hij moet weer 

achter Jezus aan gaan. Door Jezus te volgen op zijn 

weg naar het  kruis zal  Petrus gaandeweg  leren dat 
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de Messias geen figuur is van alleen maar glorie, 

macht en aanzien en dat ook messiaanse mensen op 

hun weg naar een betere wereld harde klappen 

kunnen oplopen en niet moeten streven naar hoge  

posities, maar dienstbaar moeten zijn van dag tot 

dag. 

 

Kort orgelspel 

 

Volgelingen van Jezus proberen te leven in zijn 

voetspoor; ze spiegelen zich aan zijn manier van 

leven. Wat kan dat betekenen voor mensen van nu? 

Volgens mij is niet alles wat daarover te zeggen valt, 

even waar en even goed. Vanuit de evangeliën zet ik 

grote vraagtekens bij het nu wijdverbreide idee dat 

mensen volkomen autonome individuen zijn, los van 

anderen, en dat wij de regie over ons leven helemaal 

zelf in handen hebben. Of dat geld het hoogste goed 

is en dat alles draait om mijn eigen ik en om mijn 

eigen successen en prestaties.  

Als volgelingen van Jezus zetten wij christenen 

daar heel andere visies tegenover: als het goed is 

zijn wij door en door sociale wezens, die omzien 

naar elkaar en samen zorgen voor een betere 

samenleving en een leefbare aarde. We moeten zien 

te aanvaarden wat ons op onze levensweg overkomt, 

ook als dat veel pijn en verdriet met zich meebrengt. 

Leven is natuurlijk ook genieten en plezier maken, 

maar evengoed kan het zijn dat we in armoede 

leven, ziek zijn en doodgaan. We zijn allemaal 

kwetsbaar en sterfelijk. Dat heeft de nog altijd 

heersende pandemie ons nog eens goed ingepeperd. 

We zijn niet groter dan we zijn en we hebben 

nergens recht op. Het zoete en het zure valt ons 

meestal zomaar in de schoot. In de woorden van 

Hein Stufkens: 

 

Het licht en het leven, 

de vreugde, de pijn, 

om niet gegeven,  

het brood en de wijn, 

de dood en de liefde, 

honing, azijn, 

alles gekregen,  

enkel reden om dankbaar te zijn. 

  

Op een haast boeddhistische wijze zegt de Jezus van 

Marcus ongeveer hetzelfde. Hij zegt dat we onszelf 

moeten verloochenen. Dat betekent niet dat we 

onszelf helemaal  moeten wegcijferen en niet mogen 
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opkomen voor ons eigen belang. Van jezelf afzien 

betekent wel dat we onze fixatie op ons eigen ik 

moeten zien te overstijgen en het algemeen belang 

in het oog moeten houden. Als je alleen wilt winnen, 

valt er veel te verliezen. Het is beter om te leren 

leven met de zekerheid dat je niet zelf het 

middelpunt bent en dat je niet overal de baas moet 

willen zijn: thuis niet, op je werk niet en ook niet in 

de samenleving of de kerk.   

Stuk voor stuk beschikken wij over het 

vermogen om ons eigen ik los te laten en prijs te 

geven, en wat een verrassing: dan valt er een wereld 

te winnen. En hoe die wereld eruitziet? Daar moeten 

we de komende weken maar eens diep over 

nadenken. 

 

 

LIED  

 

Heer, hoor ons bidden aan 

in hoop en vrees bijeen. 

Eén is ons voorgegaan 

dwars door het donker heen. 

Wie in zijn spoor geleefd, 

de mensen goed gedaan, 

soms pijn geleden heeft, 

Zal uit de dood opstaan. 

 

 

 

ONDERBREKING            Orgelspel 

 

 

BELIJDENIS                                           Lied 

 

G.  Gij die ons kent en roept ons bij name 

 adem van leven, herder van mensen,  

zult Gij ons vinden, hoelang verdragen? 

 

Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken 

als wij vergeten de hand die ons maakte, 

als wij vervreemden, ver van U raken? 

 

Blijf in ons roepen tot wij U horen 

tot wij van U zijn,  Gij onze vrede, 

tot wij U dromen, lied van ons leven. 

 

Wie zou U ooit van mensen weerhouden 

geen dan Gijzelf heeft ons levend gemaakt. 

Wie dan Gijzelf zult mensen behouden? 
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GEDACHTENIS 

 

Hem herkennen 

in het breken van het brood. 

In het brood het leven zien 

met een hart dat Liefde is – 

 

aan wie wij ons door alles heen 

mogen toevertrouwen – 

om wie we in geen graf berusten, 

in geen dood ten ondergaan – 

 

om wie we allen gedenken met wie 

wij brood en beker hebben gedeeld 

en die ons door de dood zijn ontvallen. 

 

Vandaag noemen we hier Threes van Dijck, 

die in 2020 na een voltooid leven   

haar nieuw bestaan is ingegaan. 

Ook gedenken wij vanavond 

Cees van Hooft rond zijn verjaardag (1989).  

Denk ook aan die vergeten heengaan, 

door ongeluk of geweld het leven verliezen, 

van honger en dorst omkomen, 

op de vlucht afgemat bezwijken 

of wegkwijnen in kampen waar niet te leven is, 

hun vredesmissie met de dood bekopen, 

sterven van heimwee en verdriet, 

zichzelf (waarom toch?) ’t leven benemen. 

 

A. Er zij licht, vrede , rust. 

 

 

GOD, JEZUS EN WIJ        Woord en lied 

 

G. Een glimp van U in het brood         

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V.    Gezegend de onzienlijke 

gezegend de verborgene 

       gezegend de levende 

dag liefde die dorstig maakt 

licht dat ziende maakt. 

 

Gezegend de mensen die goed zijn 

de hand die niet slaat 

de mond die niet verraadt 

de vriend die zijn vriend niet verloochent. 
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G.    Een glimp van U in het brood     

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Gezegend zij de vrouw voor de man 

en de man voor de vrouw 

en oud voor jong 

en sterk voor zwak. 

Gezegd is de nieuwe mens, 

voorbij de dood, 

die in ons zucht en kreunt, 

die in ons leeft, Jezus Messias. 

 

Die zich gegeven heeft, 

zich nemen laat, 

die wordt gebroken, 

uitgedeeld van hand tot hand, 

als brood gegeten. 

 

G.  Een glimp van U in het brood    

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Gezegend wie door angst gelouterd, 

aan de dood voorbij, 

leven in licht, opnieuw geboren. 

 

       Gezegend de onzienlijke 

gezegend de verborgene 

gezegend de levende 

dag liefde die dorstig maakt 

licht dat ziende maakt. 

 

Laat ons zingend bidden 

zoals hij gebeden heeft. 

 

ONZE VADER                                        Gezongen 

 

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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LIED 

 

 

Lead me Lord,   Breng me , Heer, 

lead me in thy   breng me tot uw 

righteousness,   gerechtigheid, 

make thy way plain  laat me uw weg 

before my face   duidelijk worden. 

 

For it is Thou Lord  Want bij U, Heer, 

Thou Lord only   bij U alleen, 

that makest me dwell  kan ik veilig en wel 

in safety.    verblijven. 

 

 

 

GEBEDEN           Woord en lied                                 

 

 

V. Vandaag, op ziekenzondag,  

bidden wij voor iedereen, 

jong of oud, die ernstig ziek is. 

Dat zij gezegend worden met lieve mensen  

om hen heen, die hun kruis mee helpen 

dragen. 

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 

uw woorden blijven altijd bestaan. 

 

V. Dat wij steeds de mens blijven zien 

achter de angst, de pijn  

en achter het verdriet 

dat zieken te verduren krijgen. 

Dat er meer ruimte groeit voor menslievende 

zorg. 

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 

uw woorden blijven altijd bestaan. 

 

V. Haast machteloos zien we hoe vrije mensen 

in Afghanistan weer geknecht worden 

door religieuze fanatici. 

Bidden wij dat er ooit nog vrede komt 

in dit zwaar geteisterde land.  

 

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

hemel en aarde zullen vergaan, 

uw woorden blijven altijd bestaan. 
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AFSLUITING EN ZEGENWENS. 

 

Zo dadelijk verlaten we dit kerkje,  

te beginnen van achter, 

en nemen mee wat ons aansprak  

en aan het hart ging. 

Wilt u een bijdrage voor Open Kerk Helvoirt 

geven, dan kan dat in het collectemandje achterin 

het kerkje, waarvoor onze dank.  

 

Wij delen met elkaar  

een gebroken bestaan dat zich 

dan weer hier dan weer daar laat voelen.  

Zegenen wij daarom elkaar met 

raad en daad, hart en handen. 

En laat je door niets en niemand  

ontmoedigen, in Gods naam: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

A.  Amen. 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

VERANTWOORDING: 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk.  

 

De kerk is daar, t. Adri Bosch, m. Willem Vogel (A 

128); 

Alle leven is gegeven, t. Adri Bosch, m. Willem 

Vogel (A 93); 

Bezinning, t. Hein Stufkens; 

Heer, hoor ons bidden aan, t. Cees Remmers, m. 

Willem Vogel (A111); 

Gezegend de onzienlijke, t. Huub Oosterhuis; 

Gij die ons kent, t. Jacques Verhees, m. Willem 

Vogel (A116); 

Een glimp van U, t. Peer Verhoeven, m. Willem  

Vogel (A190); 

Onze Vader, Rymski-Korsakov (A 76); 

Lead me Lord (A 79); 

Gij hebt woorden van eeuwig leven (A 18); 

Afbeelding, bron:  

https://moedergodskerk.nl/het-syrisch-orthodoxe-

geloof/jezus-christus/ 

 

© Open Kerk Helvoirt        11 september 2021 
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