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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

INTREDELIED   

 

De kerk is daar waar mensen zijn   

met God als vaste grond: 

geen hoge God kijkt op ons neer, 

geen verre vreemde Heer. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die staan in zijn verbond.  

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die horen Jezus’ stem: 

geen stomme tong, geen oren dicht, 

maar op zijn woord gericht. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

die gaan de weg van hem. 

 

WELKOM 

 

Bewust groeien in verbinding met elkaar. Groei is 

letterlijk leven. 

Net als een boom jaarringen vormt, kunnen wij 

steeds weer onze inzichten, kennis en vaardigheden 

verbreden en verdiepen. Daarbij hebben we elkaar 

nodig, mensen die met ons meelopen op ons pad. 

Ook mensen die ons -wanneer nodig- de ogen 

openen en ons bewust maken van onze blinde 

vlekken. We horen vandaag dat Jezus ons een 

spiegel voorhoudt en ook hoe heilzaam het is om 

elkaar vergeving te schenken. Laat het onze groei 

stimuleren. 

 

Welkom u allen hier omwille van elkaar, in Gods 

naam.  

 

LIED 

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

met hart en vurigheid: 

niet angstig meer, niet uitgeblust,                          

maar samen toegerust. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

de Geest van God gewijd. 

 

De kerk is daar waar vriendschap is 

de een de ander kent: 

geen hoogmoed meer, geen mens is meer, 
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geen hardheid in de leer. 

De kerk is hier waar vriendschap is 

en hier bouwt God zijn tent. 

 

STILTE 

 

Laten we een moment stilstaan bij 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.  De nood die wij niet lenigen. 

De helpende hand die wij niet toesteken. 

De troost die wij niet brengen. 

 

 Het recht dat wij niet verschaffen. 

De liefde die we niet tonen. 

De trouw die we niet opbrengen. 

 

  De wonden die wij niet helen. 

Het leven dat we schenden. 

De nieuwe wereld van God  

die wij alsmaar voor ons uitschuiven.  

 

A.  Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

 

V. In gesprek blijven; 

elkaar niet doodzwijgen. 

  

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

 

V.   De deur niet dicht gooien; 

minstens op een kier open laten. 

     

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond 
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V.  Contact zoeken; niet proberen 

elkaar te ontlopen. 

  

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond 

Kome wat komt. 

 

GEBED 

 

V. Neem weg 

het waas voor onze ogen 

het hek om ons hart, 

de binders om onze handen- 

 

laat toch 

geen kwaad ons verstikken 

geen gebeuren ons verlammen 

geen geluk ons bedwelmen- 

 

doe ons in vertrouwen  

verder gaan en koersen 

op wat ons door U 

als onze hoop en uw belofte 

 

in het hart is gegrift 

voor tijd en eeuwigheid. 

                                            (Peer Verhoeven) 

A. Amen. 

 

LIED 

 

Dat mensen de eeuwen door 

in treur- en loflied 

van U zijn blijven zingen – 

het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 

 

EERSTE LEZING                     Leviticus 19:17-18 

        (o.b.v. Liesbeth Goedbloed) 
 

Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten 

hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet 

omwille van een ander schuld op je door je te wreken 

of wrok te blijven koesteren,  maar heb je naaste lief 

als jezelf. 

Volgens deze tekst is wrok dus verboden. Als je 

wrok koestert, zeg je: Betaal me wat je schuldig 

bent.    Wrok   wil    genoegdoening,   gerechtigheid, 
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afbetaling. Wrok is kwaadaardig, zaait zich uit en  

vreet zich naar binnen in je hart en je lichaam. 

Wrok teert je vermogen weg om lief te hebben, om 

je veilig te voelen in de wereld, om te genezen. 

Vergeving doet precies het omgekeerde. Wie 

vergeeft, zegt: Je hoeft me niet terug te betalen. Ik 

zal geen wraak nemen. Alles wordt weer zoals het 

was. Als we met elkaar in het reine zijn gekomen, 

kunnen we weer samen verder gaan.  

 

LIED 

 

Dat mensen de eeuwen door 

in smeek- en dankgebed 

tot U zijn blijven zingen – 

het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 

 

HET EVANGELIE                              Lucas 6:39-45 

 

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de 

ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan 

niet samen in een kuil? Een leerling staat niet boven 

zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft 

eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn 

leermeester. 

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je 

broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog 

niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat 

mij de splinter uit je oog verwijderen,” terwijl je de 

balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder 

eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp 

genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder 

of zuster te verwijderen. 

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort 

en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten 

voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, 

want van distels pluk je geen vijgen en van 

doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt 

uit de goede schatkamer van zijn hart het goede 

voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte 

schatkamer het kwade voort; want waar het hart 

vol van is, daar loopt de mond van over. 

 

LIED 

 

Dat mensen de eeuwen door 

bij tij en ontij 

op U zijn blijven hopen – 
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het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 

 

Ga in alles met ons mee. 

Haal ons, God, door alles heen. 

 

OVERWEGING 

 

Alleen met het hart kan men goed waarnemen. Wat 

essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.     

                                        (Antoine de Saint Exupéry) 

 

In het evangelie van vandaag houdt Jezus ons een 

spiegel voor. Hij gebruikt forse taal:  Haal eerst de 

balk weg uit je eigen oog voordat je de ander de 

maat neemt. Een balk is een fors stuk hout in 

vergelijking met de splinter in andermans oog. Een 

opmerking recht op de man af. Duidelijker kan niet! 

Hij vraagt van ons om eerst bij onszelf te rade 

te gaan om te beseffen hoe oprecht wij zijn in ons 

doen en laten. Vaak hebben wij de neiging ons af te 

sluiten voor de ander en vooral uit te gaan van ons 

eigen ego en ons  eigen gelijk. Eerlijk in je eigen hart 

durven kijken, is niet altijd gemakkelijk. En open 

en oprecht met de medemens omgaan, is een 

permanente uitdaging, maar volgens Jezus is dat 

onze opdracht. 

Want waar gaat het Jezus om? Dat wij het 

goede in onszelf aanboren en bepalend laten zijn in 

de omgang met onze medemens. Dat moet niet op 

een huichelachtige manier gebeuren. Natuurlijk is 

het goed dat we zelfbewust zijn, maar dan wel op 

een positieve manier. Zonder dat ons gedrag 

afbreuk doet aan de waardigheid van de ander, die 

daardoor ook zichzelf kan blijven en niet 

gekleineerd wordt. Verwijder de balk uit je eigen 

oog en je zult zien dat de splinter in andermans oog 

versplintert. 

Als dit waargemaakt zou kunnen worden, wat 

zou de maatschappij er dan op vooruitgaan!  

 

                                              Orgelspel 

 

De eerste lezing (uit het Oude Testament) draait er 

ook geen doekjes om: wees niet haatdragend, 

koester geen wrok, neem geen wraak, maar doe 

precies het tegendeel: kom met elkaar in het reine, 

vergeef elkaar. Samen met zijn dochter heeft de 

onlangs overleden aartsbisschop Desmond Tutu een 
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boek over vergeving geschreven. Hem is vaak 

gevraagd hoe het mogelijk was dat de mensen van 

Zuid-Afrika de gruweldaden en het onrecht die hen 

ten tijde van de apartheid werden aangedaan 

konden vergeven.  

Hij zegt: ‘Ons pad in Zuid-Afrika was heel lang 

en verraderlijk. Decennialang waren er protesten en 

gewelddadigheden. Tijdens onze lange mars naar de 

vrijheid werd veel bloed vergoten. Toen onze leiders 

eindelijk werden vrijgelaten uit de gevangenis, 

bestond de vrees dat de overgang naar democratie één 

groot bloedbad zou worden. Maar wonderbaarlijk 

genoeg kozen we voor een andere toekomst. We kozen 

voor vergeving. Indertijd beseften we dat het vertellen 

van de waarheid en het helen van ons verleden de 

enige manier waren om ons land te redden van de 

vernietiging.   

Het proces waaraan we begonnen, was zoals 

altijd wanneer het gaat om werkelijke groei, 

onbeschrijfelijk pijnlijk en van een intense 

schoonheid. Wij hebben allemaal het aangeboren 

vermogen om het hoopvolle te ontdekken in de meest 

hopeloze situaties en om relaties te helen die geheeld 

moeten worden. Er is niets dat niet vergeven kan 

worden en er is niemand die het niet verdient 

vergeven te worden. 

We zijn alleen mens in relatie tot andere mensen. 

Onze menselijkheid is onderling verweven en elke 

scheur in het weefsel van onze verbondenheid moet 

gerepareerd worden, opdat we allemaal heel worden. 

Vijanden kunnen vrienden worden en daders kunnen 

hun verloren menselijkheid terugkrijgen. Alleen 

wanneer je de relatie vernieuwt of loslaat, kun je een 

toekomst tegemoet zien zonder ketenen met het 

verleden. 

Een vlinder worstelt met de cocon die hem 

omsluit en juist door deze worsteling krijgt hij genoeg 

veerkracht om te overleven wanneer hij zich heeft 

bevrijd. Wanneer we niet vergeven, groeit een deel 

van ons niet zoals zou moeten. Net als de vlinder 

moeten we sterker en veerkrachtiger worden om te 

transformeren.’ 

 

                                                 ORGELSPEL 

 

BELIJDENIS             Gaat u staan 

 

Ik zoek houvast bij Jezus, het kind van Maria, 

die meer nog dan andere mensen 

ook zoon van God is en een mens naar Gods hart. 
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Hij heeft Gods nieuwe wereld ingeluid, 

laten zien dat God de bron van liefde is, 

en duidelijk getoond wat God voorheeft 

met hen die verdrukt worden of niet in tel zijn. 

 

Onder Pontius Pilatus is hij opgepakt,  

gemarteld, gestorven aan een kruis  

en daarna in stilte begraven. 

Maar God heeft hem openlijk in het gelijk gesteld 

en hem na drie dagen opgewekt uit de dood. 

Sindsdien rust hij aan het hart van de Vader 

en is hij de levende toetssteen geworden, 

waaraan wij afmeten wat goed en verkeerd is 

en welke weg wij dienen te gaan. 

      (naar Bas van Iersel) 

 

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. 

 

Vanavond noemen we hier in dankbare 

herinnering Niek Poulssen (2018), rond zijn 

sterfdag, en Truus Kuijpers (2019), rond haar 

verjaardag. 

 

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.  

 

A.  Er zij licht, vrede, rust. 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

G. Alwie eten van dit brood 

 het breken en delen met de ander, 

 zij houden de Heer in leven onder ons. 
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 Ze zijn hem trouw 

 tot alles is volbracht. 

 

V.   Als hoop ondanks alles, 

als een horizon de einder voorbij, 

als een visioen alle dag te boven, 

spreekt in mensen zoals in hem 

een grenzeloos vertrouwen: 

Komen zal de geest die heelt  

en als dauw de aarde drenkt. 

Komen zal die zorg draagt 

en het bange hart verkwikt. 

 

G. Alwie eten van dit brood 

 het breken en delen met de ander, 

 zij houden de Heer in leven onder ons. 

 Ze zijn hem trouw 

 tot alles is volbracht. 

 

V. Komen zal die  

ons, tobbers, rust geeft; 

drift en koorts kalmeert 

en met ons meeleeft 

ziels-bedroefden. 

 

Komen zal die 

wat besmeurd is zuivert, 

wat verdord is opfleurt, 

’t gekwetste zacht verbindt. 

 

Komen zal die  

versteenden ontdooit, 

verkilden warm ademt 

verdwaalden thuisbrengt. 

 

Komen zal de geest van God: 

de geest van hem  

die als brood gebroken 

uit liefde is gestorven. 

 

G. Alwie eten van dit brood 

 het breken en delen met de ander, 

 zij houden de Heer in leven onder ons. 

 Ze zijn hem trouw 

 tot alles is volbracht. 

 

V.  Toen hem de mond 

moest worden gesnoerd, 

zijn leven vergeten, 

zijn geest gedoofd, 
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heeft hij ten afscheid brood 

genomen, het gebroken 

en gezegd: 

 

‘Dit ben ik en ik beloof u vast 

dat ge zult eten en drinken  

aan mijn tafel in Vaders huis. 

Neem hiervan en deel het leven  

met mij en elkaar.’ 

 

Hij heeft de beker genomen, 

die gedronken en aangereikt  

met de woorden: 

‘Neem deze van mij over 

en geef hem door aan elkaar 

totdat waarop wij hopen en 

ons is beloofd zal zijn vervuld. 

Doe wat ik heb gedaan; 

maak een nieuw begin.’ 

 

G. Alwie eten van dit brood 

 het breken en delen met de ander, 

 zij houden de Heer in leven onder ons. 

 Ze zijn hem trouw 

 tot alles is volbracht. 

 

V. Hij, Jezus van Nazareth, 

heeft niet in het graf zijn einde, 

maar in God z’n Vader 

zijn voltooiing gevonden. 

 

Bid zoals hij de wereld heeft leren bidden. 

 

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 allen welkom om het brood van het 

leven met elkaar te delen. 

 

COMMUNIE 
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LIED    

 

Adir hu, adir hu,  Machtig is Hij, machtig is Hij, 

yivne vayto b’karov moge Hij spoedig zijn huis 

bim’hera, bim’hera herbouwen, snel, 

b’yamaynu b’karov. in onze dagen. 

El b’ne, ayl b’ne,  God herbouw, God herbouw, 

b’ne vaytcha b’karov. herbouw het spoedig. 

     

 

GEBEDEN EN LIED 

 

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 – wat we ook doormaken 

of blij mogen beleven – 

de hoop, verankerd voorbij  

de horizon, niet opgeven. 

Bid hiervoor. 

    

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U…     

 

V. Dat we – al wordt het niet begrepen 

en raakt de weg geblokkeerd – 

het vertrouwen in oprecht en echt, 

vrij en rechtvaardig niet opzeggen. 

Bid hiervoor. 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U…     

 

V.  Dat we – wat het ook van ons vraagt – 

niet wegblijven waar we nodig zijn, 

niet ontlopen wat zwaar valt, 

die op ons vertrouwen niet teleurstellen. 

Bid hiervoor. 

 

G. Bij U is er rust, ik vertrouw op U…     

 

 

 

AFSLUITING  

 

We verlaten straks dit kerkje, te beginnen met de 

mensen die achterin zitten 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. 
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ZEGENWENS              Gaat u staan  

 

De Eeuwige beware uw ziel,  

uw levensadem, uw hoop en verlangen. 

Hij kere de ander tot mij  

en mij tot de ander;  

ons tot elkaar,  

opdat wij leven en doen leven 

en blijven groeien. 

 

En zegenen we 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: Toine Truijen en Inge Goossens 

Illustratie: Gilia van Engelen 

 

De kerk is daar waar mensen zijn (A 128);  

Dat het mij is gegeven (A 161);  

Dat mensen de eeuwen door (A 164);  

Al wie eten van dit brood (A 6);  

Onze Vader die in de hemel zijt (A 76);  

Adir Hu (P 39); 

Lead me Lord (A 79);  

Bij U is er rust (A 263). 
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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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