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VOORAF

Orgelspel

INTREDELIED
SACRAMENTSDAG

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.

Delen
Komende vieringen Open Kerk:
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

2 juli 19:00 uur
16 juli 19:00 uur
30 juli 19:00 uur

Viering
Viering
Viering

Voor wie de vieringen van Open Kerk
wil blijven mogelijk maken:
NL80 INGB 0006 2320 91
t.n.v. Open Kerk Helvoirt
www.openkerkhelvoirt.nl

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
We vieren dit weekend Sacramentsdag.
Op dit feest wordt volgens de traditie gevierd dat
Jezus zich in de gedaante van brood en wijn wil
geven als voedsel, en onder de mensen wil blijven
door middel van zijn tegenwoordigheid in de
offergaven. Dat zijn beelden die ons niet meer zo
aanspreken. Wij kunnen niet veel meer met
begrippen als werkelijke tegenwoordigheid,
misoffer en offergave.
Jezus mag, zoals vroeger, in een monstrans worden
rondgedragen, maar hij moet ook meegedragen
worden in ons leven van iedere dag. in onze
dagelijkse keuzen. We herkennen hem in kleine
mensen rondom ons. Die mensen zijn voor hem
heilig.
Welkom u allen hier, omwille van elkaar,
in Gods naam.
LIED

OPEN KERK

HELVOIRT
1

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat
waar Gij ons met uw zegen troost
waar Gij U vinden laat?
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Dit huis slijt met ons aan de tijd
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

V. Gegrift in ons hart als een vraag
steeds weer gesteld
als een antwoord
nooit afdoende.

STILTE
V. Bidden is stil worden, wachten tot je als
biddende mens God hoort.
In stilte brengen wij alles bij God
wat geen ander voor ons kan zeggen.

SCHULD EN VERGEVING

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven,
hemel en aarde zullen vergaan,
uw woorden blijven altijd bestaan.
V. Gegrift in ons hart –
als hoop en belofte
onze toekomst
laatste einder
van al onze dagen.
Gij Eeuwige
nu en altijd.

V. Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb.

(naar Peer Verhoeven)
G. Gij hebt woorden van eeuwig leven,
hemel en aarde zullen vergaan,
uw woorden blijven altijd bestaan.

Wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef.

GEBED
Al het beschamende
neem het van mij

God, wat ben je stil.
Stil, en ver weg.

en dat ik dit was
en geen ander.

Taal, zang, systeem, wetenschap
zijn ontoereikend of ontbreken.

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

BEZINNING

Soms, soms hier
is er een bodem van aanwezigheid.
Woord en lied

Maar vooral niet-weten, open einder,
en - ergens diep toch een vertrouwd vermoeden.

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven,
hemel en aarde zullen vergaan,
uw woorden blijven altijd bestaan.
V. Gegrift in ons hart als een blinde vlek
leegte niet te vullen
diepte niet te peilen.

Maar God, wat ben je stil!

LIED

G. Gij hebt woorden van eeuwig leven,
hemel en aarde zullen vergaan,
uw woorden blijven altijd bestaan.
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Gij, Gij peilt mijn hart
Gij doorgrondt mij,
Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre
mijn reizen en trekken, mijn rusten.
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Mijn wegen, alle, zijn U bekend ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,
daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar Gij, uw hand
uw rechterhand die mij vasthoudt.
Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven
in de schoot van mijn moeder.
Gij Eeuwige, peil nu mijn hart
doorgrond mij, toets mijn
verborgen gedachten.
Ik ben toch niet op een doodlopende weg.
Leid mij voort op de weg van uw dagen.

EERSTE LEZING

1 Korintiërs 11:23b-26

In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd
nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak
het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo
nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie
hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.
LIED

HET EVANGELIE

Lucas 9:11b-17

Jezus ontving de menigte vriendelijk en sprak tot
hen over het koninkrijk van God, en degenen die
genezing nodig hadden maakte hij weer gezond.
De dag liep ten einde. De twaalf kwamen naar hem
toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze
naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan
om daar te overnachten en op zoek te gaan naar
eten, want dit is een afgelegen plaats.’
Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’
Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee
vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die
mensen?’ Er waren ongeveer vijfduizend mensen
bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in
groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan
zitten.’ Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten
iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de
vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de
hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna
brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn
volgelingen om aan de menigte uit te delen. De
mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken
brood die overbleven werden opgehaald, twaalf
manden vol.
OVERWEGING
U hebt dat vast ook wel eens, dat u bij het horen van
een bepaald verhaal denkt: 'Daar heb je dat
afgezaagde verhaal al weer!' Bij het evangelie van
vandaag zou dat niet verwonderlijk zijn. Dat
verhaal komt namelijk maar liefst zes keer voor in
de evangeliën.
In het kort: toen het tegen de avond liep, liet hij zijn
leerlingen voedsel uitdelen. Van vijf broden en twee
vissen gaf hij die hele menigte te eten. En er bleef
nog veel over: twaalf volle korven!

Hij breekt het brood
en neemt de dood
in eigen hand.
Hij geeft de wijn,
zijn stervenspijn,
ons in de hand.

Wat moet je met zo'n verhaal? We geloven toch niet
in sprookjes? Wat er precies is gebeurd? In alle
eerlijkheid: we weten het niet. Voor mij gaat het er
eerder om of zo’n verhaal 'waar' is in de zin van:
niet letterlijk gebeurd, maar 'waar' zoals ook een
gedicht of een schilderij 'waar' kan zijn. Wonderen
zijn tekenen, zijn beelden. Ze verwijzen naar een
andere dimensie van de werkelijkheid. Die
werkelijkheid is hier: delen, dan is er voor iedereen
genoeg.

Nu gaat zijn dood
als levensbrood
van hand tot hand.
Zijn stervenspijn
wordt vreugdewijn
in ieders hand.
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Een vreemde benaming eigenlijk: wonderbare
broodvermenigvuldiging. In de hele tekst wordt
nergens over vermenigvuldigen gesproken, alleen
over delen. De essentie van het verhaal zit hem in
het delen.
In Nederland is er niet zoveel honger naar brood.
Maar des te meer is er honger naar aandacht,
erkenning, belangstelling. En wereldwijd kan meer
dan genoeg voedsel worden geproduceerd om
iedereen te laten eten, en toch lijden velen honger,
terwijl bij ons voedsel achteloos wordt weggegooid.
Een Duitse jezuïet hangt een celstraf van drie
maanden boven het hoofd vanwege het stelen van
voedsel uit een afvalcontainer, omdat hij
voedselverspilling door supermarkten onethisch
vindt. De politie negeerde de actie eerst, maar de
pater gaf zichzelf aan om aandacht op het probleem
te vestigen.
Orgelspel
Terug naar de lezingen. De menigte zoekt Jezus,
verwacht dat hij hun iets te bieden heeft.
Perspectief, aandacht, erkenning. Voor mij bevat
het verhaal de opdracht om te doen zoals Jezus:
mensen zien, aandacht geven en erkenning. Het doet
me denken aan de begrippen waarmee de fraters
van Tilburg 'barmhartigheid' omschrijven: zien bewogen worden - in beweging komen. Het begint
met 'zien', met omzien naar mensen in nood. Met
vijf broden en twee vissen een menigte van meer dan
vijfduizend mensen voeden, dat is natuurlijk niet
mogelijk. Het is geen journalistiek verslag, maar
een beeldend verhaal dat verwijst naar de kracht
van delen, van samen optrekken. Solidariteit, zien,
bewogen worden en bewegen kunnen heel veel
goeds tot stand brengen, ook al zijn de middelen
beperkt. Waar mensen delen, wordt wat onmogelijk
lijkt, toch mogelijk.
In de eerste lezing hoorden we het oudste getuigenis
van eucharistie, opgetekend zo’n twintig jaar na
Jezus’ dood. In de joodse traditie is een maaltijd een
religieus gebeuren. Men dankt God voor de gave
van het leven, voor het voedsel van de aarde, voor
de vriendschap tussen de aanwezigen. Maaltijd
schept verbondenheid en is daarom een zeer
geschikt ritueel om een verbond te bezegelen.
Voorbeelden genoeg in de Bijbel.
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Deelnemen aan de maaltijd met Jezus veronderstelt
dat je het verbond dat hij aanbiedt ernstig neemt,
verbondenheid viert in zijn naam. Dat je muren
durft af te breken en grenzen te verleggen. Dat kan
in eerbiedwaardige kathedralen, maar ook in kleine
groepjes, in vluchtelingenkampen, in sloppenwijken. Er wordt gebroken en gedeeld met wat er
was, niet met gouden bekers, maar delen met de
armoe van het moment.
We herdenken Jezus in onze vieringen, opdat we
gaan doen zoals hij. Terugkijken én vooruitzien.
Lucas vertelt vandaag hoe dat wel, en hoe dat niet
moet.
Eerst hoe dat niet moet: ‘Stuur de mensen toch weg.
Laat ze voor zichzelf gaan zorgen.’ Zo moet het dus
niet. En ook niet: ‘We hebben maar twee broden en
vijf vissen.’ De beroemde druppel op een gloeiende
plaat. Maar wel: onthouden dat het leven ons
gegeven is; dat het niet van ons is, niet van ons
alleen. En dus willen delen. Gewoon beginnen, zien,
om je heen kijken, en je zult zien dat anderen
bewogen worden en gaan bewegen, en dat er genoeg
blijkt voor iedereen. Delen is dan vermenigvuldigen
van geluk.

LIED
G. Om God te leven,
heeft Hij mensen aan de rand
van dood en samenleven
een open hand gegeven,
maar méér nog geloof,
geloof in zichzelf en het leven.
K. Zoveel mensen aangetast
in hun eigenwaarde;
anders zijn ’t wordt een last
een lot zwaar mee te dragen.
G. Om God te leven,
heeft Hij mensen aan de rand
van dood en samenleven
een open hand gegeven,
maar méér nog geloof,
geloof in zichzelf en het leven.
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BELIJDENIS
V. Ik geloof in een kerk
die haar deuren wijd openzet
waar ieder welkom is
en niemand buitengesloten wordt.
Die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw,
tussen goed en slecht,
waar ieder heilig en zondig is.
A. Die geen rangen en standen kent
maar waar allen, van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters
van elkaar zijn.
Die haar eigen grenzen overschrijdt
en een tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen.
V. Die het Woord van God in dialoog belijdt,
die niet heerst maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen.
Die niet denkt aan eigen roem
maar de kleinen eert
en hen optilt uit hun vernedering.
A. Die op uittocht is uit het land van slavernij
en op weg is naar werkelijke bevrijding
voor allen.
Die haar crisis te boven komt
en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.
(abt Ton Baeten)

Bid voor hen die alle lief en leed
met ons deelden en ons zijn ontvallen,
naam voor naam, gezicht voor gezicht.
Vanavond noemen we met name:
Zuster Wilhelma van de Pas, rond haar sterfdag in
2021.
Denk ook aan hen die omkomen door oorlog en
zinloos geweld, in een strijd die nooit had mogen
beginnen, weggevlucht van huis en haard of
gedeporteerd.
Bidden wij voor allen die vergeten en alleen
heengaan, leven in angst en wanhoop,
en aan hen die geen andere uitweg zien dan hun
leven zelf te beëindigen.
A. Er zij licht, vrede, rust.

KLEIN DANKLIED
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.

GEBED AAN TAFEL
ORGELSPEL

Collecte
Brood en beker

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,
in het ongewisse verkeren
en ben dankbaar om hen die
– geen moeite te veel – hen bijstaan.
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V. Gezegend Gij om adem en licht,
de bron uit wie wij zijn geboren,
de einder waarheen we gaan, om wind en water, zon en maan
alles-en-alles in het bestaan geroepen;
't onnoembare wonder dat wij beleven.
Gezegend zijt Gij om hart en ziel,
de hoop die gaande houdt,
de belofte waarop wij koersen.
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. Gezegend zijt Gij om hen die
zorgzaam doen wat alledag vraagt,
eerbiedig omgaan met het leven en,
nooit genoemd, uw naam waar maken om kracht en woord van profeten,
toen en nu, die opstaan tegen alle pijn,
mensen een waardig leven geven.
Gezegend zijt Gij om Jezus Christus,
een man naar uw hart, ons een naaste
die het Leven voluit vertrouwde
en mensen trouw was tot het uiterste.
G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is;
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
V. Gezegend zijt Gij om hem
die ten afscheid brood nam,
het brak, deelde, en zijn vrienden zei:
Dit ben ik, met hart en ziel
het leven met u gedeeld -

in geen dood, geen graf berusten,
aan geen kwaad ten onder gaan.
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.
V. U bent allemaal welkom om het brood
en de beker met elkaar te delen.
COMMUNIE
ORGELSPEL
LIED

om hem die zijn beker overreikte
en zijn vrienden zei:
Neem deze van mij aan,
deel hem samen, geef hem door;
mijn testament, maak een nieuw begin.
Gezegend zijt Gij om hem die ons vroeg
te leven zoals hij:
trouw aan mensen, koste wat het kost,
in groot vertrouwen dat alles
zijn bestemming en voltooiing kent.
G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is;
die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.
V. Gezegend die zijn zoals hij:
stem voor stommen,
oor voor doven, oog voor blinden.
Gezegend die zijn zoals hij:
vol vertrouwen in ‘alles komt goed’;
Liefde heeft het laatste woord.
Gezegend die zijn zoals hij:
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The Lord’s my shepherd, I’ll not want.
He makes me down to lie in pastures green.
He leadeth me the quiet waters by.
Goodness and mercy
all my life shall surely follow me
and in God’s house for evermore
my dwelling-place shall be.
De Heer is mijn herder, ik kom niets tekort.
Hij laat me neerliggen in groene weiden.
Hij brengt mij naar rustige wateren.
Goedheid en genade
vallen mij mijn leven lang ten deel
en bij God zal voor altijd mijn onderkomen
zijn.

GEBEDEN EN LIED
V. Spreken
wanneer we niet zwijgen mogen;
stil worden
wanneer we moeten luisteren.
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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. Opstaan
waar we in de weer dienen te komen;
berusten
waar we aanvaarden moeten.
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. Dat we bij en boven alles
durven dromen,
kunnen blijven hopen op
‘alles komt goed’.
(naar Peer Verhoeven)

Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.
Overweging: Paul Arts.
Liedkeuze:
Het leven voert ons (A78)
Gij hebt woorden (A18d)
Gij, Gij peilt mijn hart (A51)
Hij breekt het brood (P18)
Om God te leven (A173b)
Klein Danklied (A261)
Alle leven is gegeven (A93)
Onze Vader (A76)
The Lord’s my sheperd (A182)
Bij U is er rust (A263)
Afbeelding: publiek domein

G. Bij U is er rust,
ik vertrouw op U.
Gij wijst mij de weg ten leven,
het volle leven.
Op U vertrouw ik.

ZEGENWENS
Gezegend zijt Gij,
die ons zo vreemd bent en zo vertrouwd,
dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn,
open onze oren en ogen
voor uw aanwezigheid.
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,
en geef ons vrede.
Amen.

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.

ORGELSPEL
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