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Nu besef ik pas goed, dat er bij God
geen aanzien des persoons bestaat, maar
dat ieder – waarvandaan ook – die Hem
eerbiedigt en het goede doet, Hem bevalt.
(Petrus in Handelingen 10)
De eerstvolgende vieringen van
Open Kerk Helvoirt kunnen live- of
luistervieringen zijn,
afhankelijk van de regels van de landelijke
overheid en het standpunt van de Hervormde
Gemeente, eigenaar van het kerkgebouw.
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

22 mei
5 juni
19 juni

19.00 uur Pinksteren
19.00 uur Viering
19.00 uur Viering

Voor wie
de vieringen van Open Kerk Helvoirt
wil blijven mogelijk maken:
NL80INGB0006232091
t.n.v. Open Kerk Helvoirt.

OPEN KERK
Zaterdag

HELVOIRT
8 mei 2021

19.00 u.

ZESDE ZONDAG VAN PASEN
BEGROETING
V. Neem van mij mijn onrust
het jagen door de tijd
het piekeren, de zorgen
de onmacht en de spijt.
Neem van mijn twijfel
het rusteloze gaan
het steeds weer zoveel moeten
het nooit genoeg gedaan.
Geef mij van jouw ruimte
het wijde van de lucht
het verre vogelfluiten
de ganzen in de vlucht.
(Margreet Spoelstra)
INTREDE

Lied

G. De kerk is daar waar mensen
zijn die geven om elkaar;
niet in de hoogte is hun God
maar diep in hun bestaan.
De kerk is daar waar mensen zijn
die staan in dat verbond.
De kerk is daar waar mensen
zijn die rouwen met elkaar.
En niemand draagt alleen de pijn
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar waar mensen zijn
die Goede Geest gewijd.
WELKOM
V. Het is Mariamaand. en vandaag moederdag
die we dankbaar vieren met onze naasten,
terwijl er wereldwijd grote zorgen bestaan
om Moeder Aarde, haar sfeer en klimaat.

www.openkerkhelvoirt.nl
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Welkom u allen, vanavond samen
omwille van elkaar in Gods naam.
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LIED

G. Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken,
als wij vergeten de hand die ons maakte,
als wij vervreemden, ver van U raken ?

G. De kerk gedijt waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.

L. Dat door bovenmatige aandacht voor buiten
ons binnen niet verkommert.

SCHULD BEKENNEN

G. Blijf in ons roepen tot wij U horen,
tot wij van U zijn, Gij onze vrede,
tot wij U dromen, lied van ons leven.

V. Vrede maken
waar wordt geruzied.

L. Dat we door wat we weten en kunnen, onze
meegekregen levenswijsheid niet miskennen .

Liefde brengen
waar haat domineert.

G. Wie zou U ooit van mensen weerhouden,
geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt;
wie dan gijzelf zal mensen behouden ?

Echt en oprecht zijn
waar leugen regeert.

GEBED

Twijfelaars en aarzelaars
over hun angst heen helpen.

V. Op wie anders vertrouwen dan
op de mensen met wie je alledag
het leven, lief en leed, deelt.

Wanhopigen uitzicht bieden
en bemoedigen.

Op wie anders bouwen dan
op de aarde die ons draagt, voedt
en bergt in haar schoot.

Bedroefden opzoeken
en troosten.

Op wie anders uiteindelijk bouwen
en vertrouwen dan op U,
Bron van leven, Kiem van onze hoop.

Vergeef ons dat we
het licht doofden;
het recht schonden -

G. Amen.
dat we de liefde niet opbrachten;
de trouw niet uithielden,
het goede nalieten.

Lied
G. Zo lang er mensen zijn op aarde
zo lang de aarde vruchten geeft,
zo lang zijt Gij ons aller Vader;
wij danken U voor al wat leeft.

G. Vergeven wij elkaar
en dat God en Goed
ons allen vergeeft.

GEEN MENSELIJK OPZICHT

BEZINNING

Woord en lied

G. Gij die ons kent en roept ons bij name,
adem van leven, herder van mensen,
zult Gij ons vinden, hoelang verdragen ?
L. Weersta aan de lokroep
van ‘nooit genoeg, altijd méér’,
de slogan ’ zélf en éigen gaan vóór’.
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Handelingen 10

L. Petrus kwam bij Cornelius binnen en deze
hoge Romeinse militair verwelkomde hem en
eerde hem met een knieval. Maar Petrus hielp
hem overeind met de woorden: ‘Sta op. Ik ben
ook maar een mens. Maar nu besef ik pas
terdege dat er voor God geen menselijk
opzicht bestaat; wie - uit welk volk of cultuur
ook - Hem eerbiedigt en het goede doet, is Hem
welgevallig.’ Petrus was nog aan ‘t spreken,
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toen de heilige Geest onverwacht neerdaalde
op allen die naar Petrus luisterden; tot
verbazing van de ‘besnedenen’ ook op de
heidenen.’ Petrus wilde dat zij gedoopt
werden; in Jezus’ naam.
Lied
G. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

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 ’t alsof ik hunker naar héél zijn bij U.
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 vaste vertrouwen. Amen.

STILTE
Niet vele woorden of eindeloze studie
maar stilte en inkeer overtuigen mensen
ervan dat ze het Leven met elkaar delen..
De dingen groeien, bloeien
en alles keert tot zijn wortel terug.
Terug tot de wortel is stilte, is
zich wenden tot z’n bestemming.

(Lao-Tse)

Als stilte wortel en
wezen van de werkelijkheid is,
hoe ‘reëel’ is onze wereld dan nog óf
hoe zeer zijn wij van het leven vervreemd ?
Hoe realistisch zijn dan niet de religieuzen
met hun dagelijks vaste ritme
van handen uit de mouwen,
handen gevouwen …
Hoe zeer zijn mónniken en moniálen
die hun dagen in stilte slijten en vaak
voor wereldvreemd worden versleten,
niet bij de tijd en alledag trouw ?
Niets zegt zoveel als stilte.
Niets doet zoveel als rust.
(Peer Verhoeven)
LIED
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.
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L. In mei spreekt de natuur van fris groen en
toekomst. Met mei zijn veldkapel, bedevaart
en Maria als teken van Hoop en draagster
van Belofte, hecht verbonden.
Kort instrumentaal
LIEF VROUWKE
www.pastoralezorg.be
l.

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij u te zijn.
Ik heb u niets te geven,
niets te vragen deze dag.
Maar ik koester alleen de vreugde
dat ik u aanzien mag.
Lief Vrouwke,
ik kom niet om te spreken,
maar om een poos bij u te zijn.
Ik heb u niets te zeggen,
niets te vragen deze dag.
Maar bewaar voor mij de grote vreugde,
dat ik u aanzien mag.
Lief Vrouwke,
ik kom niet om te zingen,
maar om een poos bij u te zijn.
Ik heb u niets te bieden,
niets te vragen deze dag.
Laat mij alleen de grote vreugde,
dat ik Moeder noemen mag.
Kort instrumentaal
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HET EVANGELIE
V.

Johannes 15

Jezus hield zijn volgelingen voor:
de Vader heeft mij liefgehad zoals ik jullie.
Blijf in mijn liefde. Als ge u door mij laat
gezeggen, dan blijft ge in mijn liefde zoals ik me
door mijn Vader heb laten gezeggen en in zijn
liefde blijf. Dit zeg ik jullie, opdat míjn vreugde
in jullie mag blijven en volkomen wordt.
Dit is mijn gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie
heb liefgehad. Geen groter liefde dan zijn leven
geven voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn
vrienden als ge doet wat ik van jullie wil.
Ik noem jullie geen gedienstigen, want
gedienstigen weten niet wat hun meester doet.
Ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles
wat ik van de Vader heb meegekregen, heb
doorgegeven.
Niet júllie hebben míj niet uitgekozen, maar ík
júllie en ik heb jullie opgedragen op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend
zijn. Dan geeft de Vader alles wat ge Hem in
mijn Naam vraagt. Nogmaals: dit is mijn gebod,
dat ge elkaar liefhebt.

LIED
G. Zomaar een dak boven wat hoofden.
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

MOEDER AARDE
V. Er is één moeder die alle volken en religies
gemeenschappelijk hebben. En onze tijd moet het
respect voor deze grote Moeder hervinden. Wellicht
komen we dan ook tot een hernieuwd besef van onze
gezamenlijke afkomst en onze gezamenlijke bestemming, het besef van dat éne lichaam waar alles wat
leeft deel van is en waarvan de vitaliteit en gezondheid ons aller levensvoorwaarde is.
(H.Stufkens in Aan een onbekende God, 1999)
Door de levensbedreigende coronacrisis en de
aandacht en zorg die deze opeist, zijn de
bedreigingen van Moeder Aarde sterk op de
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achtergrond gekomen. Toch wordt het met de dag
duidelijker dat het klimaat verandert, dat onze
begeerte van méér-en-méér een productiesysteem
huldigt waardoor weliswaar vaak niet al te
opvallende maar wel noodzakelijke levende wezens,
van groot tot klein, uitsterven. Al meer dan
driekwart eeuw geleden bekende een bekend
emeritus biochemicus – Victor Westhoff, van de
Radboud Universiteit - dat hij niet meer geloofde in
een omkeer ten goede van de mensen. Alleen een
radicale omkeer, van religieuze aard, zou moeder
Aarde kunnen redden, maar daartoe achtte hij de
hedendaagse mens niet in staat of bereid. Enige tijd
later bleek hij iets meer vertrouwen in de
hedendaagse mens te hebben en riep hij op de moed
niet te verliezen.
En Godfried Bomans schrijft in zijn mogelijk
laatste notitie, dat de mensen pas tot andere
gedachten en handelwijze komen, wanneer ’n andere levensvisie onder hun denken en doen bloeit.
Het is trouwens veel betekenend en wellicht zeer
hoopgevend voor nu en de toekomst, dat voor de
nieuwe religiositeit en voor het behoud en de
toekomst van de natuur voor beide dezelfde eisen
worden genoemd: het besef van ‘verbondenheid’
van alles en allen met alles en allen in ‘één mysterievol - geheel’.
Uiteindelijk komt het neer op geloof in en eerbied
voor het leven.
BELOFTE
Ik help je God,
dat Jij-in mij het niet begeeft,
maar ik sta vooraf nergens voor in.
Het wordt me steeds duidelijker:
Niet Jij kunt óns, wíj moeten Jóu
helpen en daardoor onszelf.
Dat stukje van Jou-in-ons redden
is het enige wat we kunnen,
Het enige waar het op aankomt.
En wie weet,
kunnen we Jou nog opgraven
in de geteisterde harten van anderen …
Je zult nog wel schrale tijden,
niet zo door vertrouwen gevoed,
in mij beleven.
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Maar, geloof me,
ik blijf Je trouw,
blijf me voor Je inzetten.
Ik laat Je niet
van mijn erf verjagen.
(P.V. naar Etty Hillesum, 12 juli 1942)

LIED

V. Vanaf de berg zag Hij de wereld op z’n kop:
‘Zalig de armen, want
je bent niet gelukkig om wat je bezit;
en je wordt niet rijk van wat je hebt.
Zalig die van wapens niet willen weten;
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren;
ze vinden God in ’t diep van kun hart.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Zalig die deemoedig zijn;
als een kind bij Moeder
zijn zij geborgen bij Vader.
In dit vertrouwen heeft Hij van
de wereld afscheid genomen.

JEZUS VAN NAZARET

GEDACHTENIS

V.` Waar Hij was,
die mens Jezus Christus,
kwamen lammen in de benen
gingen doven de oren open en
vielen blinden de schellen van de ogen.

V.. In dit goddelijk vertrouwen gedenken wij
vanavond hier rond hun sterfdag Piet de Bont
(2020 ), Daphné Vermeulen (2018) en Piet
Stevens, echtgenoot van Gerrie Hullegie, die
woensdag 21 april te Ede is overleden.
We gedenken ook de slachtoffers van de
coronapandemie wereldwijd, - zij die sterven
door oorlog en geweld; - van honger en dorst
of op de vlucht omkomen; - zij die, waarom
toch, zichzelf het leven benemen.

Waar Hij was,
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen,
werd de gemeden melaatse
in de kring opgenomen en
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat.
Waar Hij was werden brood
en vis van harte gedeeld en
groeide uit amper iets voor één,
overvloed voor allen.
Waar Hij was, verliet God
zijn hoge hemel en werd
een vader die leeft en lijdt
met de mensen.

ONZE VADER
Otse Nasj
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

Kort instrumentaal
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Er zij licht, vrede, rust.

en leid ons niet in bekoring, maar
verlos van het kwade. Amen.
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GEBEDEN

Woord en lied

L. De kerk, een gemeenschap van mensen met
open oog voor nú en de nabije toekomst, met
respect voor traditie en natuur, voor andermans
en ‘t eigen bestaan, met gevoel voor de diepte
van ‘t leven en aandacht voor de Ziel van alles.
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, alles is gezegd.
L. De kerk, een gemeenschap van mensen
met begrip en waardering voor het geloof van
anderen, waar vandaan en hoe ‘anders’ ook, bereid om samen de hand aan de ploeg te slaan
en te werken en te bidden voor een gezonde,
zonnige wereld en ‘n eensgezind mensdom.
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, alles is gezegd.
L. De kerk, een gemeenschap van mensen
die gevoel heeft voor woord, lied, gebaar
dat de ziel raakt. tot in de diepte reikt en leidt tot
tot ‘t Mysterie dat zin geeft aan ons bestaan.
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, alles is gezegd.

MARIALIED
G. Wees gegroet o sterre, wees gegroet van verre.
Aan de hemel blinkt uw licht in ’t bange
vergezicht. Wees gegroet, wees gegroet, Maria.
Als de golven stijgen, hoger hoger dreigen,
schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen
droeve buit. Wees gegroet,wees gegroet Maria.
Wees gegroet, o sterre,wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht houden wij ‘t oog
gericht. Wees gegroet, wees gegroet Maria.

VERANTWOORDING
De Kerk vraagt aandacht voor de
Mariamaand; het Leven van alledag voor
Moederdag en de Aarde voor het groen.
De kerk is daar waar
Adri Bosch / Willem Vogel;
Gij die ons kent en
Jacques Verhees / Willem Vogel;
Zolang er mensen zijn
Huub Oosterhuis / Gelukkig is het land;
Soms wanner ik hoor
Peer Verhoeven / Willem Vogel;
Zomaar een dak boven wat hoofden
Huub Oosterhuis / Comt nu met sangh;
Otse Nasj
Trad. / Kedrov

ZEGENWENS

Het zijn de woorden niet
Adri Bosch / Willem Vogel

V. Wij delen samen
een kwetsbaar bestaan
dat zich vandaag hier,
morgen daar laat voelen.
Sta elkaar daarom bij met
raad en daad, hart en handen
in Gods naam: Vader, Zoon en Heilige Geest.
G. Amen.

Wees gegroet
Trad. / Trad. bew. Jan Vermulst
Samenstelling en teksten,
indien niet anders vermeld:
Open Kerk Helvoirt/Peer Verhoeven.
Copyright
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