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‘Maak de weg van de Heer gereed,
maak zijn paden recht.’
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Orgelspel

INTREDELIED
G. Nu daagt het in het oosten
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Lied

WELKOM
Een vonk zijn wij maar;
een vonk toch
van het Licht dat nimmer wijkt.
Een zuchtje zijn we slechts;
een zucht toch
van de Levensadem die niet stokt.

openkerkhelvoirt.nl

Een moment zijn we enkel;
een moment toch
van de Eeuwige die Gij bent,
in wie wij zijn,
met wie wij gaan
in tijd en eeuwigheid.
Welkom in deze Adventsviering.
Een vonk, een zuchtje, een moment
op weg naar Kerstmis.
G. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

OPEN KERK

HELVOIRT
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Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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Lied

BIDDEN
‘Als jullie bidden’ zegt Jezus, ‘trek je dan in je huis
terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het
verborgene is.’
Woorden zijn niet nodig.
Alleen maar: stilte, aanwezig zijn.
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.
STILTE
G. 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.
SCHULD EN VERGEVING
V. Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb.
Wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef.
Al het beschamende
neem het van mij
en dat ik dit was
en geen ander.
A. Vergeven wij elkaar
en God en Goed ons allen.

Lied

Is het daarom
dat wij U nu zien
in tijd en leven
van Jezus van Nazareth,
een volledig mens,
ons een broeder
U een zoon?
G. 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.

EERSTE LEZING

Lied

Baruch 5:1-9

Uit Baruch,
een bescheiden, weinig bekende profeet,
maar een bemoedigend mens.
‘Jeruzalem, leg je rouwkleed af
en tooi je goddelijk mooi.
Steek je in gerechtigheid
en kroon je met de Eeuwige.
Want heel de aarde ziet je stralen
en voor altijd zul je heten:
vrede door gerechtigheid,
schoonheid in deemoed.
Jeruzalem, kom en ga de berg op.
Kijk naar het oosten.
Uw kinderen verzamelen zich daar
van zonsopgang tot zonsondergang,
zielsblij dat ze niet vergeten zijn.
Opgedreven door de vijand
zij ze weggesukkeld,
maar met opgeheven hoofd keren zij terug
als op fluweel gezeten.

BEZINNING
Duister scherpt het oog.
Kou schept warmte.
Stilte spitst de oren.

Bergen en heuvels worden geslecht,
overal de dalen gevuld.
Door God beschermd trekt het volk
over vlak land – veilig en in de schaduw
van geurige bomen en bossen.

Is het daarom
Dat wij U nu
in ons voelen woelen?
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God leidt hen naar het licht.
gerechtigheid, louter genade
zullen zij aantreffen.’
G. 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 goedgedaan,
soms pijn geleden heeft,
zal uit de dood opstaan.

HET EVANGELIE

OVERWEGING

Lied

Lucas 3:1-6, 10-14

In het vijftiende jaar van de regering van keizer
Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en
Herodes viervorst was over Galilea, zijn broer
Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis,
en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas
hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn
tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging
Johannes in de omgeving van de Jordaan
verkondigen dat de mensen zich moesten laten
dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving
van zonden te krijgen, zoals geschreven staat in het
boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
Een stem roept in de woestijn:
‘Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.’
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan
doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren
heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten
heeft moet hetzelfde doen.’
Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen,
en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij
doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat
jullie is opgedragen.’
Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat
moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen
niemand afpersen en je ook niet laten omkopen,
neem genoegen met je soldij.’
5

De evangelielezing begon met de opsomming van de
machthebbers, in de tijd dat Johannes de mensen
opriep om zich te laten dopen. Als Lukas vandaag
zou leven, dan zouden we misschien horen: ‘Het
gebeurde in het eerste regeringsjaar van president
Biden. Poetin was heerser over Rusland, Xi Jinping
over China, Erdogan over Turkije en de Taliban
had de macht in Afghanistan. Franciscus bekleedde
het pausschap.’ En misschien zou hij verder gaan,
en de vluchtelingen en burgeroorlogen vermelden.
In die wereld, in onze wereld dus, zouden dan
Johannes’ oproepen tot bekering klinken.
Wat is dat: bekering?
Dat horen we uit de mond van Johannes. Hij roept
de mensen op om tot inkeer te komen. Inkeer is
eigenlijk nog te zwak uitgedrukt. Meta-noia
betekent nog veel meer: anders gaan denken, anders
gaan geloven, en vooral anders gaan handelen.
Johannes ziet de doop die hij predikt als radicale
ommekeer. Een uiting van bereidheid tot een
radicale omkeer van denken en handelen. ‘Bereid
de weg van de Heer, maak zijn paden recht.’ zegt
hij. Dat is: ons hart, onze ogen, onze handen en
voeten gebruiken om recht te maken wat krom is in
deze, in onze wereld. Krom door egoïsme, door
ieder voor zich, door onverschilligheid.
En nog meer door ontrouw, hardheid en wreedheid.
Dat zijn de ravijnen die gevuld moeten worden, de
bergen en de ruwe wegen die geëffend, en de
kronkelpaden die recht gemaakt moeten worden.
Deze obstakels zitten allereerst in onszelf, in onze
angst die ons keer op keer verlamt om iets nieuws te
doen, ons gebrek aan zelfvertrouwen en in het iedervoor-zich. Terwijl we hier in het Westen mateloos
consumeren, vergroten we de kloof tussen rijk en
arm.
Breek uit je cocon, roept Johannes ons toe. Kies
voor verandering in je leven! Het kan echt anders!
Als we dat doen krijgen we oog voor problemen
waar we tot nu toe te weinig aandacht aan besteed
hebben. Klimaatverandering, de zorg voor het
milieu, Glasgow maar dan radicaler. Zo kan de
oproep tot ommekeer ook verstaan worden als een
oproep naar meer solidariteit.
Kort orgelspel
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Paus Franciscus zei eens: ‘We zijn dicht bij
Kerstmis, met lichten, feesten, verlichte bomen,
kerststallen,
maar
het
zijn
allemaal
vermommingen, want heel de wereld is in oorlog. En
wat zal er overblijven na die oorlog? Ruïnes,
duizenden onopgeleide kinderen, onschuldige
slachtoffers, veel geld in de zakken van
wapenhandelaars. Ze zijn vervloekt’, zei hij, ‘want
God zegt: gezegend zijn zij die vrede maken. Zij die
oorlogen uitlokken, die oorlog voeren, zijn
misdadigers.’

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

Harde woorden, die passen bij de werkelijkheid van
vandaag. De werkelijkheid die IS, Boko Haram, AlShabaab, Al Qaida en drugscriminaliteit heet, of
Syrië, Irak, Somalië, Sudan, Jemen, Nigeria. Of ook
Europa, dat geen weg weet met de miljoenen
vluchtelingen die geen uitkomst meer zien.
Tegen dat alles brengt Baruch in:
‘Jeruzalem, leg je rouwkleed af en tooi je goddelijk
mooi. Steek je in gerechtigheid en kroon je met de
Eeuwige. Bergen en heuvels worden geslecht, overal
de dalen gevuld. Door God beschermd trekt het volk
over vlak land – veilig en in de schaduw van geurige
bomen en bossen.’
Wat een blijde, positieve, hoopvolle boodschap! De
ballingschap is voorbij, een nieuwe tijd begint.

GEDACHTENIS

En wij, wat zeggen wij? Zijn wij bereid de kronkels
in ons leven te rechten? Is Kerstmis dan anders dan
een leuk familiefeestje met goed eten en drinken en
veel cadeaus die we helemaal niet nodig hebben?
Laten we de Advent levend maken in onszelf en in
onze gemeenschap, door de komst van de Heer echt
voor te bereiden, zodat hij zich kenbaar kan maken
in onze wereld. Kenbaar door zijn liefde die wij
uitdragen in ons doen en denken, door zijn
gerechtigheid die we delen met anderen.
Moge onze advent zo zijn dat we daar een beetje aan
bijdragen. Advent is dan toeleven naar het feest van
ónze nieuwe geboorte. Het gaat om onze
menswording!

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 zal mensen behouden?

V. 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, die 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.
Bid voor onze naasten
die lief en leed met ons deelden
en ons helaas zijn ontvallen.
Ook gedenken wij alle jongeren en ouderen
die door besmetting met het coronavirus
gestorven zijn of zwaargehavend blijven.
Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan;
omkomen door oorlog, geweld, honger of
dorst;
en aan hen die geen andere uitweg zien dan
hun leven zelf te beëindigen.

ORGELSPEL
A. Er zij licht, vrede, rust.
BELIJDENIS

Gaat u staan
Lied

Gij die ons kent en roept ons bij name
adem van leven, herder van mensen,
zult Gij ons vinden, hoelang verdragen?
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KLEIN DANKLIED
Gij hebt, o God,
dit broze bestaan gewild,
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hebt boven ’t naamloze
mij uitgetild.

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

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid

Lied

V. Gezegend wie door angst gelouterd,
aan de dood voorbij,
leven in licht, opnieuw geboren.

dat ik niet
uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

Gezegend de onzienlijke
gezegend de verborgene
gezegend de levende
dag liefde die dorstig maakt
licht dat ziende maakt.

GEBED AAN TAFEL

Laat ons zingend bidden
zoals hij gebeden heeft.

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

Lied
ONZE VADER
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.

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;
in de beker gedronken,
ons dagelijks lief en leed.

Gezongen

Lied

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

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.
Die zich gegeven heeft,
zich nemen laat,
die wordt gebroken,
uitgedeeld van hand tot hand,
als brood gegeten.
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Lord I stretch
my hands to You;
no other help I know.
If You should leave me
all alone, where then
shall I go, oh Lord?

Heer, ik strek
mijn handen naar U uit
wie anders kan mij helpen.
Als U mij alleen
zou laten, waar
moet ik dan heen, Heer?

Lord, I give my soul to You Ik geef mijn ziel aan U
I seek your care and love
zoek uw zorg en liefde.
No other blessings do I need Alleen de zegen van U
but those from You above. van boven heb ik nodig.
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Lord, I ask You: give me Ik vraag u, Heer: laat me
faith and help me understand. geloven en begrijpen.
And Lord, when
En, wanneer ik wegga
this life shall leave
van hier, hou mij
just hold me in your hand.
dan in uw hand.
Lord I stretch … Amen.

Heer, ik strek … Amen.

GEBEDEN EN LIED
V. God gezien - in handen
die steunen en strelen,
vasthouden en leiden;
niet slaan, niet breken.
G. Wat in mensen leeft
aan droom en visioen
het staat geschreven
in verhalen nu en toen.

ZEGENBEDE
V. De Levende zegene en behoede u,
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Zegene u de levende en barmhartige God.
Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen.
ORGELSPEL

V. God gezien – in woorden
die wijden en bidden,
die aanklagen en vergeven;
niet kwetsen, niet afkraken.
VERANTWOORDING
G. Wat in mensen leeft
aan twijfel en geloof
het houdt ons gaande
als een stille stem van hoop.
V. God gezien – in de stilte
onder ons druk doen
dag aan dag;
de vaste grond onder ons haasten
in de diepte van ons bestaan.
Zegen deze dagen.
G. Wat in mensen leeft
aan vreugde en verdriet
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.

Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk. Overweging: Paul
Arts.
Nu daagt het in het oosten (K3), Johannes Riemens
Sr./Melchior Vulpius; Heer hoor ons bidden aan
(A111), Cees Remmers/Willem Vogel; Gij die ons
kent (A116), Jacques Verhees/Willem Vogel; Klein
Danklied (A261), Ad den Besten/Michael Stumpel;
Een glimp van U (A190), Peer Verhoeven/Willem
Vogel; Onze Vader (A76), Rimsky Korsakov/Jan
Valkenstijn; Lord, I stretch my hands (A256), Jay
Althouse; Wat in mensen leeft (A192), Marcel
Zagers/Willem Vogel.

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS OP
KERSTAVOND

AFSLUITING
V. We verlaten dit kerkje en nemen mee wat ons
aansprak en aan het hart ging.
Achter in de kerk heel graag een bijdrage voor
Open Kerk Helvoirt in het collectemandje.
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Namen van overledenen voor de Gedachtenis op
Kerstavond 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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