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OPEN KERK        HELVOIRT 

 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG D.H.J. 

 

VOORAF            Orgelspel 

 

 

INTREDELIED 

 

G. Het leven voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Dit huis van hout en steen 

dat lang de stormen heeft doorstaan 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan. 

 

Dit huis dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn 

de pijler die het alles schraagt 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

 

WELKOM  

 

Deze viering staat in het teken van: Vrede,  

op weg naar een inclusieve samenleving. 

We verlangen intens naar vrede, 

in alle landen wereldwijd,  

in onze directe omgeving, in onszelf. 

Vrede met hulp van vredebrengers: 

van nu en van toen, reusachtig en klein.  

 

Welkom u allen hier omwille van elkaar  

in Gods naam.  

 

 

LIED 

 

G. Zal dit een huis een plaats zijn  

waar de hemel opengaat 

waar Gij ons met uw zegen troost 

waar Gij U vinden laat?  

 

Dit huis slijt met ons aan de tijd 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht 
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STILTE 

 

V. Laten we een moment stilstaan bij alles wat 

ons hoofd, ons hart, onze ziel beroert, verblijdt 

of verwart en de Onzienlijke de kans geven 

ons aan te raken en aan te spreken. 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Vrede maken  

waar wordt geruzied. 

Liefde brengen  

waar haat domineert. 

Echt en oprecht zijn  

waar leugen regeert. 

Twijfelaars en aarzelaars 

over hun angst heen helpen. 

Wanhopigen uitzicht bieden en bemoedigen. 

Bedroefden opzoeken en troosten. 

 

Vergeef ons dat we het licht doofden; 

het recht schonden – 

dat we de liefde niet opbrachten, 

de trouw niet uithielden, 

het goede nalieten. 

 

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

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Het is alsof pijn en lijden 

ons bestaan moeten bestuiven. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

Ontferm U over ons. 

 

V. Het is alsof treurnis en tranen 

onze liefde moeten losweken. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 
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V. Het is alsof ieders smart 

       in wezen gedéélde smart is. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

GEBED 

 

V. Gij van 

al wat bestaat en al wie leeft 

bron en horizon  

Gij van 

alle leven en alle tijden 

adem en vuur - 

Gij van 

al wie komen en gaan 

hart en ziel - 

blijf in ons doende 

en ga met ons 

voor tijd en eeuwigheid. 

 

A. Amen. 

 

LIED  

 

Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept 

als de avond mij de nacht inleidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

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. 

 

Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept 

als de avond mij de nacht inleidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

 

EERSTE LEZING       Jesaja 2:1-5 

 

Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos;  

het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.  

Eens zal de dag komen dat de berg 
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met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.  

Alle volken zullen daar samenstromen,  

machtige naties zullen zeggen:  

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  

naar de tempel van Jakobs God.  

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,  

en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,  

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  

Hij zal rechtspreken tussen de volken,  

over machtige naties een oordeel vellen.  

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  

en hun speren tot snoeimessen.  

Geen volk zal nog het zwaard trekken  

tegen een ander volk,  

geen mens zal meer weten wat oorlog is.  

Nakomelingen van Jakob, kom mee,  

laten wij leven in het licht van de HEER. 

 

 

Zijt Gij mij God een herder    Lied 

als de morgen mij in leven roept 

als de avond mij de nacht inleidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

HET EVANGELIE        Collage uit het 

     Nieuwe Testament 

 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen van God genoemd worden. (Matteüs 5:9) 

 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, 

zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 

ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27) 

 

Door Jezus Messias is God het goede nieuws van de 

vrede komen brengen. (Handelingen 10:36) 

 

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het 

werk om met alle mensen in vrede te leven. 
(Romeinen 12:18) 

 

Laten we streven naar wat de vrede bevordert en 

naar wat opbouwend is voor elkaar. (Romeinen 14:9) 

 

Zijt Gij mij God een herder    Lied 

als de morgen mij in leven roept 

als de avond mij de nacht inleidt 

zijt Gij mij God een herder? 
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Ontmoet ik tegenslagen  

en val ik in de diepte  

altijd vind ik kracht weer op te staan.  

Deze dagen weet ik me 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 inleidt 

zijt Gij mij God een herder? 

 

OVERWEGING 

 

Op de voorkant van dit boekje ziet u een tekening 

van een kind op de schouders van een reusachtig 

persoon. Het kind staat symbool voor onze 

generatie. Wij zijn het kind, zittend op de schouders 

van reuzen. Reuzen van geweldige mensen; strijders 

van gerechtigheid en vrede, van lang en kortgeleden 

en die ons blijvend inspireren. Reuzen als Jezus, 

Mozes, maar ook Mandela, Gandhi, theologen als 

Thomas Merton en Dorothee Sölle. Martin Luther 

King, ook zo’n reus, die de kolossale strijd aanging 

voor gelijke rechten van zwarte Amerikanen. 

Allemaal mannen en vrouwen die de 

vredesbeweging gestalte gaven door innerlijke 

strijd, geloof en verzet met elkaar te verbinden. Wij 

voelen ons nog steeds gedragen door hen. 

 

Op onze beurt moeten wij en de komende generaties 

opnieuw richting geven aan de vredesbeweging. Hoe 

gaan we verder? Wat dragen wij bij?  

De Vredesweek, die afgelopen zaterdag is 

begonnen draagt als thema: ‘Op weg naar een 

inclusieve samenleving’ Het gaat om het vermogen 

elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welke 

medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. 

Uitsluiting begint sluipenderwijs met een wij-zij-

denken en een ‘wij zijn beter’. Daar waar je jezelf 

niet meer in de ander herkent, begint de 

miskenning. Dit ontwricht de samenleving, laat 

diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst. 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te 

horen en te worden uitgesloten. Maar sommigen 

ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en 

dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter 

geheel.  

 

Voor mensen die geen recht en vrede vinden, valt 

het  leven als een  schaduw over  hen heen.  Amanda 
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Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte 

jonge vrouw, waarin velen zich in de wereld 

herkennen: Where can we find light in this never-

ending shade? Waar vinden we licht in deze 

eindeloze nacht? Oneindige schaduwen vallen over 

slachtoffers in oorlogsgebieden, over gezinnen die 

soms al jaren in armoedige vluchtelingenkampen 

zitten.  

Maar ook is het donker voor mensen die keer op 

keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun 

afkomst. En is het donker voor kinderen, die op 

school de dupe zijn van hardnekkige sociale-

ongelijkheid en klassenverschillen. Vele 

vluchtelingen groeien in hun professionele 

vaardigheden en krijgen de Nederlandse 

nationaliteit, maar toch blijven ze ‘de vluchteling’, 

hoe graag ze verlost zouden worden van dit etiket.  

 

 

Kort orgelspel 

 

 

Om op weg te kunnen gaan naar een inclusieve 

samenleving is het allesbepalend hoe en waarmee 

wij ons mens- en wereldbeeld voeden. Mensen zijn 

gelijkwaardig ongeacht afkomst, ras, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele 

voorkeur of geslacht. Als ik mijn geloof in die 

gelijkwaardigheid in de praktijk breng, krijgt 

solidariteit handen en voeten. 

 Verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve 

samenleving staat nooit op zichzelf. Immers, zonder 

het gevoel van verwondering wordt dat tot een botte 

plicht. Zonder oprechte verbondenheid blijft dat 

zonder doel of actie. Zonder vertrouwen is dat 

streven te groot en maakt het ons angstig. 

 

We kunnen en mogen de verantwoordelijkheid niet 

afschuiven. Het gaat om een verantwoordelijk-

heidsgevoel van binnenuit, dat tot aandachtig leven 

aanzet: door met vriendschap en compassie 

ruimhartig te investeren in verhoudingen die 

standhouden, duurzaam zijn. Door, soms tegen de 

verdrukking in, betrouwbaar te zijn. Door in 

verdrietige of teleurstellende situaties een 

verbindend geluid te laten horen. Door niet 

tegenover elkaar, maar naast elkaar te gaan staan.  

 

… en als we het even niet meer zien zitten, zou het 

ons   dan  niet   helpen  om   plaats  te  nemen  op  de 
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schouders van onze ‘reuzen’; om ook over die 

schouder mee te kijken en opnieuw geïnspireerd te 

raken? 

 

ORGELSPEL  

Gaat u daarna staan 

 

BELIJDENIS        Lied 

 

G. Die ons schiep en ook nu nog 

als hier de nacht ons overmant 

houdt in de holte van uw hand. 

 

Die ons hoedt in uw schaduw 

onder uw vleugels toegedekt 

liefde die ons tot leven wekt. 

 

Ken ons hart zo onrustig 

vol van zichzelf is het verblind 

totdat het rust in U weer vindt. 

Gaat u zitten 

 

 

GEDACHTENIS.  

 

Het schijnsel van uw glans over ons bestaan  

de warmte van uw adem door ons heen 

een teken van uw genade in ons leven  

het gloren van uw ochtend in onze nacht  

met elkaar het brood breken, het leven delen  

de beker zoet en zuur samen drinken  

en doorgeven tot alles zal zijn voldragen. 

 

Denk aan die pijn hebben, tobben,  

in ’t ongewisse verkeren en ben dankbaar  

om hen die –geen moeite te veel – hen bijstaan. 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

 

Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door oorlog, zinloos geweld, honger of 

dorst; en voor hen die geen andere uitweg zien dan 

hun leven zelf te beëindigen.  

 

En vragen wij in het bijzonder om kracht en troost 

voor onze medemensen in Afghanistan, voor wie de 

toekomst zo onzeker is. 

 

A.  Er zij licht, vrede, rust. 
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GEBED AAN TAFEL 

 

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. 

 

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. 

Gezegend 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 
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dag liefde die dorstig maakt 

licht dat ziende maakt. 

 

Laat ons zingend bidden 

zoals hij 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.  

 

COMMUNIELIED 

 

The Lord’s my shepherd, De Heer is mijn herder, 

I’ll not want.      ik kom niets tekort.              

He makes me down to lie Hij laat me neerliggen 

in pastures green.  in groene weiden. 

He leadeth me   Hij brengt mij 

the quiet waters by.  naar rustige wateren. 

 

Goodness and mercy  Genadige goedheid 

all my life    valt mij 

shall surely follow me mijn leven lang ten deel 

and in God’s house  en bij God 

for evermore    zal voor altijd 

my dwelling-place   mijn onderkomen zijn. 

shall be. 

 

The Lord’s my shepherd De Heer is mijn herder, 

I’ll not want      ik kom niets tekort.              

He makes me down to lie Hij laat me neerliggen 

in pastures green   in groene weiden. 

He leadeth me   Hij brengt mij 

the quiet waters by.  naar rustige wateren. 

 

GEBEDEN                                 Gezegd en gezongen 

 

G. Wat in mensen leeft 

aan vreugde en verdriet 

het wordt gedragen 

op de woorden van een lied. 
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V.  Bid en ben hartelijk  

voor vriend en vreemde. 

Besef dat we ons  

vanuit innerlijke vrede 

meer open kunnen stellen 

voor de ander. 

 

G. Wat in mensen leeft 

aan droom en visioen  

het staat geschreven  

in verhalen nu en toen. 

 

V.  Dat we mededogen  

tegenover cynisme stellen,  

zachtheid tegenover  

onverschilligheid.  

 

G. Wat in mensen leeft 

aan twijfel en geloof 

het houdt ons gaande  

als een stille stem van hoop. 

 

V. Dat we dragers van licht  

mogen zijn in  

deze donkere wereld  

en dat we onverminderd  

en mateloos liefhebben,  

elke dag opnieuw.  

 

 

AFSLUITING EN ZEGENWENS 

 

Straks 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. 

 

Droom de wereld open, 

zing tegen beter weten in, 

zing en droom van de mens  

die je zijn mag  

in zijn naam. 

 

Gezegend je hand  

die je uitstrekt naar de ander. 

Gezegend je woorden  

die de ander geluk toewensen. 
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Gezegend je voeten  

op weg naar de ander, 

op weg naar recht en vrede. 

 

Zegenen wij elkaar  

met hart en handen 

met raad en daad  

in Gods naam,  

Vader Zoon en Heilige Geest. 

 

A.  Amen 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

VERANTWOORDING: 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk. Overweging, Inge 

Goossens. 

 

Het leven voert ons, Sytze de Vries/Willem Vogel; 

Gij hart, Gij bron van leven, Peer Verhoeven 

/Taizé;  

Zijt Gij mij God een herder,  Marcel Zagers 

/Willem Vogel;  

Die ons schiep, Sytze de Vries/Willem Vogel;  

Een glimp van U, Peer Verhoeven/Willem Vogel; 

Onze Vader Rimsky-Korsakov;  

The Lord’s my shepherd, David Grant;  

Wat in mensen leeft, Marcel Zagers/Willem Vogel; 

Illustratie: Len Munnik 

 

© Open Kerk Helvoirt 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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