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Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de grootste daarvan is de liefde.   

(1 Korintiërs 13:13) 

 

 

THEMA: 

Liefde zal nooit vergaan 
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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 

 

Dit is wat blijft, horen we vandaag: geloof, hoop en 

liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 

liefde. Al sprak ik de talen van alle mensen en die 

van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet 

meer zijn dan een dreunende gong of een 

schallende cimbaal. 

 

Geloof redt, hoop is een anker, maar de kracht ligt 

in de liefde. 

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 mensen zijn 

de een de ander kent: 

geen hoogmoed meer, geen mens is meer, 

geen hardheid in de leer. 

De kerk is hier waar vriendschap is 

en hier bouwt God zijn tent. 
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STILTE 

 

V. ‘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: stil zijn, 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. 

 

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 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. Weet hebben van vriendschap, 

weet hebben van liefde, 

is weten wie er is voor jou, 

in de kleine uren, 

in de zware nachten zonder einde. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  
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Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Weet hebben van vriendschap, 

weet hebben van liefde, 

 is weten van de deur 

 waar je kunt aankloppen 

 op de onmogelijkste uren, 

 en het daarom zelden doen. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Weet hebben van vriendschap, 

weet hebben van liefde, 

is weten wie je zwakke plekken 

mag zien en aanraken. 

Het is weten hoe je telkens weer 

op krachten kunt komen. 

   (naar Marinus van den Berg) 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

 

GEBED 

 

V. Wees aanwezig in 

het gebaar dat ik maak,  

sprekend oprecht –  

 

wees aanwezig in 

het woord dat ik zeg 

eerlijk gemeend –  

 

wees aanwezig in 

mijn lach en lied,  

mijn traan en klacht  

helemaal van harte –  

 

Gij ongezien 

ons volle besef 

ons hele bestaan 

nu en altijd. 

(Peer Verhoeven) 

 A. Amen. 
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LIED 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder?  

 

K. 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 ?  

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder? 

 

K. 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.  

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder? 

 

EERSTE LEZING        1 Korintiërs 13:1-13      

 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de 

engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn 

dan een dreunende gong of een schallende 

cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en 

doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis 

en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – 

had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik 

mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen 

wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te 

worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij 

niet baten. 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent 

geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 

zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet 

zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 

het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het 

onrecht  maar vindt  vreugde in de waarheid.  Alles 
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verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles 

volhardt ze. 

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 

verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 

verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en 

ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte 

komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een 

kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 

redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb 

ik al het kinderlijke achter me gelaten. 

 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 

raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in 

oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal 

ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is 

wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde. 

 

LIED 

 

K. Hoor hoe de mensen zeggen: 

‘Zinloos is het leven’ 

met de dood als uitzicht in ’t verschiet. 

Spreekt de aarde ons niet van een hemel 

van schepping, God en Goed? 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder? 

 

K. Wanneer ik zo mag leven 

wat zal ik dan nog sterven? 

Leven is de horizon voorbij, 

ergens zal het licht mij weer begroeten, 

een nieuwe dag: ik leef. 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder? 

 

HET EVANGELIE         Lucas 4:14-21 

 

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus 

terug naar Galilea. Het nieuws over hem 

verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen 

onderricht in hun synagogen en werd door allen 

geprezen.  

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, 

en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de 
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synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd 

hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, 

en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven 

staat: 

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft 

mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te 

brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen 

hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het 

herstel van hun zicht, om onderdrukten hun 

vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer 

uit te roepen.’ 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de 

dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 

aanwezigen in de synagoge waren op hem 

gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de 

Schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling 

gegaan.’ 

 

 

OVERWEGING 

 

In allerlei ontwikkelcentra worden ingenieuze 

hoogstandjes bedacht ten behoeve van medische 

apparatuur. MRI- en CT- scanners, nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van echo, röntgen, 

vaccinaties, bestralingstechnieken en nog veel meer. 

Stel je werkt op een afdeling die zich hiermee 

bezighoudt en je bent een expert op het gebied van 

bestraling en oncologie, maar: je bent een van de 

zeer weinige mensen in de zorg die niets hebben met 

mensen die daadwerkelijk ziek zijn of ernstig ziek 

zijn geweest. Geen gevoel daarvoor, geen hart. Dan 

vraag ik me af of je je vak wel echt optimaal kunt 

uitoefenen? Ben je dan geïnspireerd genoeg om 

oplossingen te verzinnen waardoor een patiënt 

minder last heeft na een behandeling, minder belast 

wordt door de bestraling? 

Of: je bent leerkracht bij het voortgezet 

onderwijs, met leerlingen die wel eens spijbelen, een 

grote mond hebben, niet elke dag even gemotiveerd 

zijn. Kan dat optimaal, als je niet openstaat voor 

jonge mensen, die aan het groeien zijn op hun eigen 

weg naar volwassenheid? Je onderwijskundige 

vaardigheden kunnen nog zo goed zijn ontwikkeld, 

maar als je de liefde niet hebt, dan gaat dat echt niet 

een leven lang lukken. 

Kun je geloven in een God, die ons draagt, die 

als een Vader met ons begaan is, van wie we belijden 

dat Hij, op welke wijze dan ook, de mens vormde 

naar  zijn   beeld,  kun  je  zo   geloven  zonder   zelf 
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mensen lief te hebben, betrokken te zijn op je 

naaste, je buurt, je samenleving? 

Sommigen zeggen dat dat allemaal best wel 

kan, maar Paulus is heel duidelijk: als ik de liefde 

niet heb, ben ik niets.  Je kunt een geloof hebben dat 

bergen verzet, maar het leidt dan tot niets. Liefde is 

een werkwoord, waarmee we bezig zijn tot onze 

laatste dag. 

                                                                                                           

 

Kort orgelspel 

 

 

Paulus heeft een goede kijk op het reilen en zeilen 

van de geloofsgemeenschap van Korinte. Er waren 

vele getalenteerde mannen en vrouwen. Een 

dynamisch geheel, waarbinnen de verschillende 

delen niet los van elkaar kunnen functioneren. 

Maar er waren ook vormen van scheefgroei: gebrek 

aan communicatie, loze woorden, los van elkaar 

opereren, vrouwen in de knel. Redenen genoeg om 

vol compassie met elkaar om te gaan.  

Maar, zegt Paulus vlak vóór de tekst die wij 

hoorden: ‘Eerst wijs ik u de weg die nog 

voortreffelijker is’, en dan volgt zijn loflied op de 

liefde.   

 

‘1 Korintiërs 13’ 

Voor veel mensen volstaat deze korte vermelding 

om meteen te weten wat ermee bedoeld wordt. Een 

van de meest aangehaalde teksten uit de Schrift, 

denk ik. Bruidsparen hebben zowel vroeger als nu 

voor deze tekst gekozen bij de viering van hun 

huwelijk. Geloof, hoop en liefde: dat zijn de grote 

drie. Maar liefde is de grootste. 

Geloof redt, zegt men, hoop is een anker, voelen 

we, maar de kracht, die ligt in de liefde. Liefhebben 

begint met verwondering. De wonderen van liefde 

zijn om je heen te zien: het geduld en de tederheid 

van ouders voor hun kinderen, de warme zorg voor 

zieken en bejaarden, het gebaar van de hand over 

het hart, het vergeven en vergeten. Liefhebben is: 

tevreden zijn met het kleine begin, geloven in het 

mosterdzaadje, de druppel op de gloeiende plaat.  

Liefde is trouw. Trouw aan jezelf, aan je goede 

voornemens, aan je partner, kinderen, ouders, 

vrienden, medemensen, en trouw aan God. Liefde 

en geloof: ze dagen ons uit om, hoe dan ook, te 

vertrouwen op een Vader die ons nabij is, nabijer 

dan onze eigen hartslag. 
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Wat heeft de tekst van Paulus ons nu te zeggen? De 

samenleving als geheel, in Coronatijd, verhard en 

gepolariseerd, met een klimaatcrisis in het 

vooruitzicht, is voor velen weinig hoopgevend. 

Reacties op social media zijn vaak geen voorbeeld 

van verdraagzaamheid en onderling vertrouwen, 

integendeel.  

Wat Paulus zegt is een wijze les voor ons 

samenleven buiten, maar ook binnen de kerkmuren. 

Onze kerken zijn aan het inkrimpen en vergrijzen, 

eerder een randverschijnsel dan een wereldkerk, en 

verarmen steeds verder als ze nalaten een 

rijkgeschakeerd geloofsleven tot ontplooiing te laten 

komen. Een geloofsleven waarin leden op alle 

niveaus en in allerlei functies hun steentje 

bijdragen, mannen zowel als vrouwen, spiritueel, 

contemplatief of maatschappelijk betrokken, jong 

en oud, ieder op zijn eigen wijze. Samen op weg zijn 

veronderstelt gelijkwaardigheid en broederschap, 

een luisterende houding, een onderlinge liefdevol 

vertrouwen. Geen kerkleiders die zich vastklampen 

aan waarheidsclaims. Geen vormen en rituelen met 

onwrikbare eeuwigheidswaarde. Waarom laten we 

ons die kostbare ‘loopbrug naar het transcendente’ 

die religie kan zijn, die brug naar dat wat ons 

overstijgt, uit handen nemen? 

 

 

ORGELSPEL 

 

BELIJDENIS      Gaat u staan 

 

V.    Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  

waar ieder welkom is  

en niemand buitengesloten wordt. 

 

A. Die geen onderscheid maakt  

tussen man en vrouw,  

tussen goed en slecht, 

waar ieder heilig en zondig is.  

 

V.   Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters  

van elkaar zijn. 

 

A. Die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een tafel bereidt voor allen  

die zich tot Jezus Christus bekennen. 
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V.   Die het Woord van God in dialoog belijdt, 

die niet heerst maar dient, 

waar recht gedaan wordt aan allen. 

 

A. Die niet denkt aan eigen roem  

maar de kleinen eert  

en hen optilt uit hun vernedering. 

 

V. Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  

voor allen.  

 

A.   Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

(abt Ton Baeten) 

 

 

 

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. 

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 aan hen die geen andere uitweg zien dan 

hun leven zelf te beëindigen.  

 

A.  Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

V.   Gezegend Gij om adem en licht,  

de bron uit wie wij zijn geboren,  

de einder waarheen we gaan, - 
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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. 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. 

 

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. 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. 

 

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 - 

 

om hem die zijn beker overreikte  

en zijn vrienden zei: 
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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. 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. 

 

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: 

in geen dood, geen graf berusten, 

aan geen kwaad ten onder gaan. 

 

Gezegend die bidden zoals hij. 

 

 

 

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.  
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V. U bent allemaal welkom om het brood 

van het leven met elkaar te delen. 

 

 

COMMUNIE 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

LIED        

 

Lead me Lord,   Breng me , Heer, 

lead me in thy   breng me tot uw 

righteousness,   gerechtigheid, 

make thy way plain  laat me uw weg 

before my face.   duidelijk worden. 

 

For it is Thou Lord  Want bij U, Heer, 

Thou Lord only   bij U alleen, 

that makest me dwell  kan ik veilig en wel 

in safety.    verblijven. 

 

 

 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

V. God gezien  - in handen 

die steunen en strelen, 

vasthouden en leiden; 

niet slaan, niet breken. 

 

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. God gezien – in woorden 

die wijden en bidden, 

die aanklagen en vergeven; 

niet kwetsen, niet afkraken. 

 

G. Bij U is er rust,  

ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven.  

het volle leven. 

Op U vertrouw ik. 
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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. 

 

G. Bij U is er rust,  

ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven.  

het volle leven. 

Op U vertrouw ik. 

 

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. 

 

ZEGENWENS      Gaat u staan  

 

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, 

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. 

 

Amen. 

 

 

ORGELSPEL  
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VERANTWOORDING: 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk.  

Overweging Paul Arts. 

 

De kerk is daar waar mensen zijn (A128) 

Gij hart, Gij bron van leven (A66) 

Zijt Gij mij God een herder (A109) 

Heer, hoor ons bidden aan (A111) 

Onze Vader die in de hemel zijt (A76) 

Lead me Lord (A79) 

Bij U is er rust (A263) 

 

© Open Kerk Helvoirt 2022 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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