ZATERDAG
23 OKTOBER
2021

OUDE KERK
HELVOIRT
19.00 UUR

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
(Wereldmissiedag)
Thema:
Een en al schreeuw om mededogen
Geloof is de zekerheid
dat alles waarop wij hopen werkelijkheid wordt.
Het overtuigt ons van de waarheid
van wat we niet zien.
(Hebreeën 13:1 in de NBV21)

Komende vieringen van Open Kerk
in de Oude Kerk van Helvoirt:
zaterdag 6 november
zaterdag 20 november
zaterdag 4 december

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Gedachtenis
Viering
Viering

Voor wie de vieringen van Open Kerk
wil blijven mogelijk maken:
NL80 INGB 0006232091

OPEN KERK

HELVOIRT

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

VOORAF

Orgelspel

INTREDE

Lied

G. 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.

www.openkerkhelvoirt.nl
WELKOM
Dit weekend is het Wereldmissiedag.
Ooit was dat een dag waarop we stilstonden bij
bekeringswerk in verre landen. Nu is het een dag
waarop we beseffen dat we allemaal dezelfde
missie hebben: dienstbaar zijn aan anderen, vol
mededogen, en zo gestalte geven aan ons geloof.
Welkom vanavond hier, omwille van elkaar en in
Gods naam.
LIED

OPEN KERK

HELVOIRT
1

G. 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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STILTE
Vervolgen wij nu met enkele momenten van stilte,
waarin we de Onzienlijke de kans geven
ons aan te raken en aan te spreken.
SCHULD EN VERGEVING
V. De nood die wij niet lenigen.
De helpende hand die wij niet toesteken.
De troost die wij niet brengen.

V. Dat er licht zij op deze plaats
waar we elkaar treffen
om elkaar bij te lichten
met het geloof in hem
die het licht van de wereld is.
G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is;
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
GEBED

A. Het zij ons vergeven door wie eronder lijden.
V. Het recht dat wij niet verschaffen.
De liefde die we niet tonen.
De trouw die we niet opbrengen.
A. Het zij ons vergeven door wie eronder lijden.
V. De wonden die wij niet helen.
Het leven dat we schenden.
De nieuwe wereld van God
die wij alsmaar voor ons uitschuiven.
A. Het zij ons vergeven door wie er onder lijden
en door U, God, ziel van ons leven.

BEZINNING

Woord en Lied

V. Dat er licht mag zijn,
licht in onze ogen,
zodat we elkaar gaan zien
zo goed als nieuw.
G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is;
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
V. Dat er licht mag zijn
in onze omgang met elkaar,
opdat wij te zien zijn
en ons niet voor elkaar verbergen.
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. Gij die ons schept en herschept,
adem ons open,
dat wij uw weg leren kennen,
dat wij een open oog en oor krijgen
voor planten, dieren en mensen
met wie wij de aarde delen.
Dat wij uw schepping niet laten verzinken
in wanhoop en ontreddering.
Vuur ons aan om gestalte te geven
aan een nieuwe en betere wereld.
A. Amen.
LIED
G. We zijn geen vreemden voor elkaar,
al spreken we andere talen.
We zijn geen vreemden voor elkaar,
we zijn van één zon de stralen.
K. We vormen een geheel
en jij en ik zijn deel –
G. waar één mens lijdt,
lijdt heel de wereld.
EERSTE LEZING

Jeremia 31:7-9

Dit zegt de HEER:
‘Juich van vreugde over Jakob,
jubel aan het hoofd van alle volken,
roep het uit, zing een lofzang:
“De HEER heeft zijn volk gered,
en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.”
Ik laat hen uit het noorden terugkeren
en breng hen samen van de einden der aarde.
Ook blinden en lammen komen mee,
ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood.
In dichte drommen keren ze terug.
Zij komen terug in tranen,
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ze heffen smeekbeden aan,
en Ik zal hen leiden.
Ik breng hen naar stromende beken
en voer hen over geëffende wegen;
daar kunnen zij niet struikelen.
Want ik ben voor Israël een vader,
en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.
LIED
G. We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,
al zien we met andere ogen.
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,
Door één Levensgeest bewogen.
K. We vormen een verband
zijn aan elkaar verwant –
G. waar één mens sterft,
sterft heel de wereld.
HET EVANGELIE

Marcus 10:46-52

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn volgelingen
en een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat
daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere
Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde
dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te
schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb
medelijden met mij! De omstanders snauwden hem
toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij
schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb
medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep
hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn
mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus
vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde
antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan
zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft
u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde
Jezus op zijn weg.
LIED
G. We zijn een leven onderweg,
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg,
en wie komt geen ander tegen?
K. De grond van dit bestaan
in vrede samen gaan –
G. wie één leven redt,
redt heel de wereld.
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OVERWEGING
Het verhaal over Bartimeüs behoort tot mijn
lievelingsverhalen. Eigenlijk is het niet één verhaal,
maar het zijn er twee-in-een. Wat iedereen meteen
ziet, is dat het hier gaat om een wonderlijke
genezing van een blinde. Tegen het einde van zijn
reis naar Jeruzalem, op weg naar zijn kruis, komt
Jezus langs de plek waar Bartimeüs stekeblind
langs de weg zit. Maar wat anderen niet zien, ziet de
blinde wel: hij ziet in dat Jezus van Nazaret de zoon
is van David, de Messias. Hij vraagt Jezus niet om
een aalmoes maar schreeuwt om mededogen, om
compassie. Als de omstanders hem de mond willen
snoeren, schreeuwt hij nog harder: ‘Zoon van
David, heb medelijden met mij!’ Jezus blijft staan
en laat hem bij zich roepen. Zo blind als hij is loopt
hij toch zelf recht op Jezus af. ‘Rabbouni’, zegt hij
tegen hem, ‘zorg dat ik weer kan zien.’ En meteen is
dat ook zo. Hij kan weer zien, zijn geloof, of liever
nog zijn vertrouwen, heeft hem gered. Jezus heeft
eigenlijk niets hoeven doen om het zover te laten
komen. Al deze elementen passen in een
genezingsverhaal.
In dit genezingsverhaal ligt nog een ander verhaal
verscholen, en dat tweede verhaal is een
roepingsverhaal, dat eveneens herkenbaar is aan
een aantal vaste bouwstenen. Het eerste element is
dat Jezus op pad is. In het voorbijgaan ziet hij
iemand een beroep uitoefenen. Dat geldt ook voor
Bartimeüs: zijn dagelijks werk is dat hij zit te
bedelen. Jezus roept de persoon die hij ziet bij zich,
waarna die meteen alles achterlaat. Dat Bartimeüs
zijn mantel achterlaat, betekent dat hij breekt met
zijn verleden en begint aan een nieuw leven. Hij gaat
Jezus volgen op zijn weg, ook al voert die naar het
kruis.
Kort daarna bereikt Jezus Jeruzalem, waar hij nog
binnen diezelfde week als een martelaar sterft. Ook
volgelingen van Jezus lopen het risico dat hun
hetzelfde lot te wachten staat. Dat vooruitzicht
schrikt velen van zijn vaste volgelingen af; ze lopen
wel met Jezus mee, maar ze kunnen de diepere
betekenis van zijn woorden en daden vaak niet
vatten. Tijdens overtochten over het meer leest
Jezus hen de les. Hij verwijt hun dat ze bang zijn en
nog geen geloof hebben (Marcus 4:40). Of dat ze
ondanks alles wat ze onder hun eigen ogen hebben
zien gebeuren, nog steeds niet begrijpen wie Jezus is
en waar hij voor staat. Het ontbreekt hen aan
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inzicht, ze zijn hardleers. Ze hebben wel ogen maar
ze zijn ziende blind, ze hebben wel oren, maar ze
zijn horende doof (Marcus 8:22-26).

Kort orgelspel
Er is dus in het evangelie van Marcus een groot
verschil tussen Bartimeüs en de andere volgelingen.
Ondanks alles wat die anderen gehoord en gezien
hebben, zijn ze tot blinden geworden, terwijl de
arme blinde zich ontpopt als een echte ziener en een
ideale gelovige. Het verhaal over Bartimeüs houdt
ons een spiegel voor. Met dat verhaal voor ogen
stellen we ons nu de vraag wat geloven voor ons zou
kunnen inhouden in onze verwarrende tijd.
Ook voor ons is geloven een hele toer, zeker als je
dat niet van huis uit of op school hebt meegekregen.
In je eentje hou je dat moeilijk vol. Geloven doe je
samen met geest- en zielsverwanten. Vandaar dat
we zo gehecht zijn aan samenkomsten binnen deze
muren, waar we met woorden, liederen en rituelen
het leven vieren en verbinding zoeken met elkaar en
met de Bron van alle leven en van alle liefde. Ook
willen we graag naar buiten treden om aan ons
geloof gestalte te geven in allerlei vormen van
dienstbaarheid. Want geloven is ook een kwestie
van doen.
In de nasleep van de Coronacrisis kampen velen met
brandende levensvragen. We missen een
gemeenschappelijke horizon als het gaat over zin en
betekenis. Religies kunnen ons het nodige houvast
geven in deze donkere tijden, waarin we iets nieuws
willen beginnen en liever niet terugvallen op onze
oude manier van leven.
Geloven gedijt bij gratie van verbeeldings-kracht.
Dit uniek-menselijk vermogen stelt ons in staat om
de wereld zoals die nu is, te relativeren en te
overstijgen in de richting van een wereld die anders
en beter is. Jezus noemt die nieuwe wereld het
koninkrijk van God, dat nu al in het verborgene
werkzaam is en ooit ten volle kan doorbreken, als
ook wijzelf de handen uit de mouwen steken.
Twijfelen staat niet haaks op geloven. Gelovigen
zetten graag vraagtekens bij al te zekere
zekerheden, ook bij hun eigen geloofswaarheden als
die in beton gegoten zijn. Maar evengoed bij het
nieuwe credo dat steeds verdere economische groei
het hoogste goed zou zijn, of bij andere absolute
slogans.
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Kortom, wij voelen ons thuis bij een vragend en
zoekend geloof. En soms zijn we net zo fier als
Bartimeüs en geloven we haast blindelings.
Misschien moeten we trouwens wel een beetje blind
zijn om overtuigd te raken van de waarheid van wat
we niet zien.
ONDERBREKING

Orgelspel

BELIJDEN

Lied

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
GEDACHTENIS
Gij Eeuwige,
vaag weg de sporen van de nacht
verjaag de dood in ons
verjaag de angst, de schaamte, de wanhoop,
laat ons niet heengaan halverwege onze dagen.
Blaas ons uw levensadem in,
wek uw liefdeskracht in ons,
wees balsem voor onze ziel,
licht voor onze ogen.
Bidden wij voor mensen voor wie niemand bidt
en voor wie zich niet gehoord, gezien, gekend
weten:
dat zij niet verharden.
Bid dat we het uithouden met elkaar,
ook als we radeloos en redeloos zijn.
Dat we mededogen tegenover cynisme stellen,
zachtheid tegenover onverschilligheid;
dat we dragers van licht mogen zijn
in deze donkere wereld.
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Denk aan de mensen in oorlogsgebieden;
slachtoffers, getraumatiseerden, vluchtelingen.
Laten we ook onze dierbare overledenen gedenken,
naam voor naam, gezicht voor gezicht.
A. Er zij licht, vrede, rust.

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.

GEBED AAN TAFEL
G. Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in 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.

Laten wij nu zingend bidden
zoals Jezus gebeden heeft.
ONZE VADER
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.

G. Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken,
ons dagelijks lief en leed.

COMMUNIE

V. Gezegend zij de mens voor de mens,
oud voor jong,
sterk voor zwak.
Gezegend is de nieuwe mens,
voorbij de dood,
die in ons zucht en kreunt,
die in ons leeft, Jezus Messias.

LIED

Die zich gegeven heeft,
zich nemen laat,
die wordt gebroken,
uitgedeeld van hand tot hand,
als brood gegeten.

Gezongen

V. U bent allemaal welkom om het brood van het
leven met elkaar te delen.

Lead me Lord,
lead me in thy
righteousness,
make thy way plain
before my face

Breng me , Heer,
breng me tot uw
gerechtigheid,
laat me uw weg
duidelijk worden.

For it is Thou Lord
Thou Lord only
that makest me dwell
in safety.

Want bij U, Heer,
bij U alleen,
kan ik veilig en wel
verblijven.

GEBEDEN EN LIED
G. Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken,
ons dagelijks lief en leed.
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V. Fluister ons in
bij alle stappen die wij zetten
dat U met ons op weg bent.
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G. Bij U is er rust,
ik vertrouw op U.
Gij wijst mij de weg ten leven.
het volle leven.
Op U vertrouw ik.
V. Fluister ons in
als twijfel ons overvalt,
als cynisme ons geloof belaagt,
dat U ons niet loslaat.
G. Bij U is er rust,
ik vertrouw op U.
Gij wijst mij de weg ten leven.
het volle leven.
Op U vertrouw ik.

dichter bij ons
dan wij bij onszelf zijn,
open onze oren en ogen
voor uw aanwezigheid.
Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden,
moge de Ene het licht van zijn gelaat
over ons doen schijnen en ons genadig zijn.
Doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Zegene ons de levende en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen.
ORGELSPEL

V. Fluister ons in
dat U de vaste grond wilt zijn
onder onze voeten,
als daglicht om ons heen.
VERANTWOORDING
G. Bij U is er rust,
ik vertrouw op U.
Gij wijst mij de weg ten leven.
het volle leven.
Op U vertrouw ik.

AFSLUITING EN ZEGENWENS
Zo dadelijk verlaten we dit kerkje
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 achter in
het kerkje, waarvoor onze dank.
Intenties voor de Gedachtenisviering op 6
november (Allerzielen) kunt u nog uiterlijk tot en
met zondag 24 oktober, morgen dus, doorgeven.
Via de briefjes op de tafel achter in de kerk,
waarop ook staat hoe je dat telefonisch of via email kunt doen.
***
Gezegend zijt Gij,
die ons zo vreemd bent
en zo vertrouwd,
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Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk.
Overweging: Wim Weren.
De kerk is daar, Adri Bosch/Willem Vogel (A 128);
Alle leven is gegeven, Adri Bosch/Willem Vogel (A
93);
We zijn geen vreemden voor elkaar, Marcel
Zagers/Willem Vogel (A 153);
Ga met God en Hij zal met je zijn, Gert
Landman/Ralph Vaughan Williams (A254);
Een glimp van U, Peer Verhoeven/Willem Vogel,
(A190);
Onze Vader, Nicolai Rymski-Korsakov (A76);
Lead me Lord, Samuel Wesley (A 79);
Bij U is er rust, Peer Verhoeven/Taizé (A263);
Afbeelding: Kees de Kort; bron: www.artway.eu

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS
Wij spreken in elke viering intenties uit voor
overledenen.
Namen daarvoor kunt u doorgeven aan Wim
Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via e-mail
(w.j.c.weren@gmail.com).
Uiteraard kunt u ook andere intenties doorgeven.
12

