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OPEN KERK               HELVOIRT 
 
 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG  
DOOR HET JAAR 

 
 
VOORAF                           ORGELSPEL 
 
OPENINGSLIED 
       
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 
 
Welkom vanavond in deze viering,  
die als thema heeft: Loslaten.  
Loslaten, ruimte geven, ruimte maken. 
Het zijn zo’n alledaagse woorden,  
vaak gedachteloos gezegd,  
maar zo moeilijk om in praktijk te brengen, 
zonder hulp van elkaar en van God. 
Fijn als we elkaar hierbij tot steun kunnen zijn. 
We wensen u een goede viering, waarin u van harte 
bent uitgenodigd om met het koor mee te zingen. 
 
 
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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STIL ZIJN 
 
Laten we enkele momenten stilstaan bij alles  
wat ons hoofd en ons hart 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     
 

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. 

  
 
BEZINNING  ‘SPATIE’ 
 
V. De ruimte tussen twee woorden. Teksten 

zouden anders een ondoordringbare letterbrij 
worden, zonder rustmomenten.  

 
Waar zijn de spaties in jouw leven?  
Hoe zorg jij ervoor dat je bezigheden worden 
omringd door ruimtes waar je even adem kunt 
halen?  
Maak ruimtes waarin je even ademhaalt, 
ruimtes waar de Geest kan waaien, waar je 
inspiratie opdoet.  
Even stil staan, even stil worden.  
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LIED 
 
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                 Wijsheid 7: 7-11 
 
Woorden uit Salomo’s lofzang op de wijsheid: 
‘Ik bad om inzicht, en het werd mij gegeven; ik heb 
gesmeekt, en mij werd een wijze geest 
geschonken. Ik verkoos wijsheid boven scepters en 
tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor 
mij onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen; 
naast haar waren bergen goud niet meer dan een 
hoopje zand, en met haar vergeleken was zilver 
maar slijk. Ik beminde haar meer dan gezondheid 
en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want 
ze schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar 
ontving ik alle andere goede dingen, ze schonk mij 
onmetelijke rijkdom.    
 
G.  Heer, hoor ons bidden aan    Lied 

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     Marcus 10: 17-30 
 
Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand 
naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en 
vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te 
krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: 
‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, 
behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, 
pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 
getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor 
uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: 
‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan 
gehouden.’  
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Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén 
ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u 
hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een 
schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg 
mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde 
en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel 
bezittingen. 
 
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn 
volgelingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het 
koninkrijk van God binnen te gaan.’ Zijn 
volgelingen schrokken van zijn woorden. Maar 
Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is 
het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te 
gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door 
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om 
het koninkrijk van God binnen te gaan.’ Nu waren 
ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie 
kan er dan nog gered worden?’ 
 
Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles 
mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij 
hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ Jezus 
zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of 
zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers 
heeft achtergelaten omwille van mij en het 
evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in 
deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, 
huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met 
vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.  
 
OVERWEGING 
 
Er gaat bijna geen dag voorbij waarop de 
buitensporige rijkdom en ‘waarde’ in 
transfersommen van voetbalsterren, en de 
overdreven inkomsten en bonussen van CEO’s niet 
in het middelpunt van de belangstelling 
staan.  Misschien des te meer omdat we aanvoelen 
dat de kloof tussen arm en rijk steeds toeneemt. De 
ongelijkheid in de wereld maakt dat we er 
emotioneel op reageren, hoewel wij zelf toch ook 
echt niet tot de armen van de wereld kunnen 
worden gerekend, en ook wij zelf altijd wel wat 
meer willen hebben. Denk ook aan al die miljoenen 
Lottospelers die staan te dringen om de Jackpot te 
kraken. Maar ook hier is het zo dat slechts zeer 
weinigen in het bezit kunnen komen van zeer veel. 
Alle  anderen moeten  zich troosten met  uitspraken 
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die lijken op ‘een kameel komt gemakkelijker door 
het oog van een naald …’.  
 
Maar daar gaat het in dit verhaal niet om. Ik denk 
dat Jezus noch geld, noch bezit ervan veroordeelt. 
Wat hij aanklaagt is veeleer de manier waarop we 
met rijkdom en bezit omgegaan. En dan komen we 
bij een sleutelwoord dat meer in de taal van onze 
tijd past: ‘loslaten’. Om dit loslaten gaat het volgens 
mij in de discussie tussen Jezus en de man.  
Loslaten in spirituele zin is de kunst om alles in ons 
wereldje doelmatig en niet dwangmatig te 
gebruiken, en bijkomstigheden niet tot hoofdzaken 
te laten worden. Dat was het punt bij die man: hij 
was verliefd op zijn vermogen. Dat was voor hem zo 
belangrijk geworden, dat hij het niet meer kon 
loslaten. Het tegendeel van loslaten is verslaafdheid. 
Jezus legt bij hem een houding van verslaafd zijn 
bloot, waardoor deze niet onbezorgd van zijn 
rijkdom kan genieten. Verslaafdheid, van welke 
aard dan ook, maakt mensen tot gevangenen, en niet 
tot genieters. Trouwens, ook iemand die maar 
weinig bezit, kan zich zodanig aan zijn bezit 
vastklampen, dat hij zich erin vastbijt en niet meer 
van de volheid zijn leven kan genieten.  
Dat loslaten wil echter niet zeggen dat we onze 
rijkdom zomaar kwistig over de balk moeten gaan 
gooien. Het gaat om evenwichtige, nuchtere 
eerlijkheid en vooral, om een grote portie liefde. 
Vermoedelijk was het juist dat wat de man uit het 
evangelie niet kon opbrengen toen Jezus hem zijn 
weg had gewezen.  
 
Kort orgelspel 
 
Hoe ga ik om met mijn bezit? Hoe ga ik om met wat 
ik misschien te veel heb, wat ik onterecht als 
hoofdzaak in mijn leven zie, in plaats van het 
gewoon te zien als datgene wat het is? Iets dat ik wel 
kan gebruiken, maar niet mag misbruiken! Tussen 
hebben en hebzucht ligt een hemelsbreed verschil, 
net als tussen genieten en verslaafd zijn. We kennen 
allemaal wel de uitdrukking die we gebruiken om 
ons aan dat loslaten te kunnen onttrekken. Het is het 
gezegde: ‘Je mag toch wel iets hebben!’ Wanneer je 
iemand hoort, die met die woorden op de lippen 
alweer een nieuwe auto koopt, zijn woning totaal 
opnieuw inricht of een glas te dure whisky drinkt, 
dan voel je al vlug dat hij zich veel meer veroorlooft 
dan waar hij nu over spreekt. 
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Een belangrijke stap naar het ‘loslaten’ is het 
kunnen komen tot echte zelfkritiek. Zelfkritiek die 
niet altijd weer naar uitvluchten zoekt, maar die 
eenvoudig vaststelt wat goed is voor de geestelijke 
gezondheid en innerlijke vrijheid. Daar wil dat 
‘loslaten’ ons naar toe brengen. Het gaat om de 
bevrijding van de boeien die ons door zo veel zaken 
materieel en immaterieel worden aangelegd.  
Maar misschien vraagt je je nu af, net zoals de 
volgelingen van Jezus: ‘Kan er dan nog wel iemand 
worden gered?’ 
 
‘Ik bad, en inzicht werd mij geschonken, de geest 
der wijsheid kwam over mij’, hoorden we in de 
eerste lezing. ‘Ik verkoos de geest van wijsheid 
boven scepters en tronen, en in vergelijking met 
haar beschouwde ik rijkdom als niets.’ 
Grote woorden, meer hoop of ideaal dan dagelijkse 
ervaren werkelijkheid, maar: ‘Voor God is niets 
onmogelijk!’, zegt Jezus dan. Wat een uitspraak, 
wat een hoop en grenzeloos vertrouwen. In deze 
uitspaak zit ook loslaten: leg vertrouwvol 
belangrijke dingen die te groot voor je zijn, die je 
zelf niet aankunt, in de palm van Gods hand. Maar 
of ik dat ook maar een klein beetje kan? 
 
Uiteraard, doelen, wensen en vooruitzichten in je 
leventje zijn belangrijk. Maar ze mogen ons niet 
zodanig bezighouden dat we uit het oog verliezen 
wat ons leidt naar wat de werkelijk essentiële 
waarden in ons leven zijn, naar wat bijbels 
misschien wel een beetje het Rijk Gods, de nieuwe 
wereld van God, heet.   
Daaraan meebouwen, ieder voor zich, ieder met zijn 
eigen talenten en beperkte mogelijkheden, dat 
moeten we voor ogen hebben wanneer we het 
hebben over navolgen van Jezus en christen zijn. En 
wie met dat voor ogen vertrouwvol kan leven, niet 
alleen maar denkt aan werk, geld, bezit of de 
komende vakantie in een all-inclusive resort, die 
begint al aardig aan dat ‘loslaten’ en aan navolgen.   
 
 
STILTE 
 
               Orgelspel 
 
G.  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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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 zal mensen behouden? 

 
GEDACHTENIS 
 
In de herfst schuilt de winter, zelfs de lente. 
In het lijden groeit de liefde,  
in het duister schuilt het licht,  
in het dorre blad voedsel voor de toekomst.  
 
Laten we bidden 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 zwaar gehavend 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.  
 
A. Er zij licht, vrede, rust. 
 
 
KLEIN DANKLIED  
 
G. Gij hebt, o God, 

dit broze bestaan gewild, 
hebt boven 't naamloze 
mij uitgetild. 
 
Laat mij dan dankbaar leven 
de volle tijd, 
geborgen 
in de bevende zekerheid 
 
dat ik niet 
uit dit smal en onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen 
dan in uw hand. 
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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            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.  
 
 
COMMUNIELIED 
 
Lead me Lord    Breng me Heer 
Lead me in thy righteousness, tot uw gerechtigheid, 
make thy way plain   laat me uw weg 
before my face. (2x)   duidelijk worden. 
 
For it is Thou Lord,       Want bij u, Heer,  
my Lord only              alleen bij u, 
that makest me dwell   kan ik veilig  
in safety. (2x)    verblijven. 
 
 
 
 
GEBEDEN EN LIED  
 
V.  Loslaten 

in plaats van verslaafd zijn. 
Loslaten 
in plaats van verkrampt vasthouden. 

 
G. Wat in mensen leeft 

aan vreugde en verdriet 
het wordt gedragen 
op de woorden van een lied. 
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V. Loslaten 
in plaats van beheerst worden. 
Loslaten 
in plaats van controleren. 
 

G.  Wat in mensen leeft 
aan droom en visioen  
het staat geschreven  
in verhalen nu en toen. 

 
V. Mogen, 

niet moeten. 
Verlichting 
in plaats van verplichting. 
Licht 
in plaats van plicht. 

 
G. Wat in mensen leeft   

aan twijfel en geloof 
het houdt ons gaande  
als een stille stem van hoop. 

 
 
AFSLUITING EN ZEGENWENS  
 
Laten we, als we dit kerkje weer verlaten,  
meenemen wat ons aansprak en aan het hart ging,  
en misschien deze weken alles nog eens herlezen. 
 
Achter in de kerk, ook graag een bijdrage voor 
Open Kerk Helvoirt in het collectemandje.  
 
Wij delen met elkaar 
een gebroken bestaan dat zich 
vandaag hier morgen daar laat voelen. 
 
Zegenen we 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. 
 
 
ORGELSPEL 
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VERANTWOORDING 
 
Deze viering is samengesteld door de Liturgische 
Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  
Overweging: Paul Arts. 
 
Het leven voert ons: S. de Vries/W.Vogel; 
Heer hoor ons bidden aan: C. Remmers/W. Vogel; 
Gij die ons kent: J. Verhees/W. Vogel; 
Klein Danklied: A. den Besten/M. Stumpel; 
Een glimp van u: P. Verhoeven/W. Vogel; 
Onze Vader: R. Korsakov; 
Lead me Lord: S. Wesley; 
Wat in mensen leeft: M. Zagers/W. Vogel; 
Foto: Paul Arts. 
 
@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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