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OPEN KERK             HELVOIRT 

 

VOORAF                  Orgelspel 

 

INTREDE                                                            Lied 

 

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. 

 

Dunja uit Belgrado schreef op 14-jarige leeftijd dit 

gedicht: 

 

Stop de oorlog en het vechten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

 

Stop de vliegtuigen en de granaten 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

 

Stop alle tanks 

voor een glimlach op een kindergezicht. 

 

Stop alles dat doodt en verwoest 

voor een gelukkige glimlach  

op een kindergezicht. 

 

Deze viering staat in het teken van vrede. We 

willen daarmee aansluiten bij de landelijke 

Vredesweek die vorige week zaterdag van start is 

gegaan.  

 

Welkom u allen hier omwille van elkaar 

in Gods naam. 

 

G. Zal dit een huis een plaats zijn    Lied 

waar de hemel opengaat 

waar Gij ons met uw zegen troost 
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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. 

 

STILTE 

 

Laten we nu met een moment van stilte 

ruimte geven aan wat ons op het hart ligt.  

 

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 heen 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. 

 

G.  Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als de wind, kom dan, 

waai door onze harten,  

zuiver ons. 

 

V. Het is alsof pijn en lijden 

ons bestaan moeten bestuiven. 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als het vuur, kom dan, 

vuur ons aan tot liefde,  

beziel ons. 

 

V. Het is alsof treurnis en tranen 

onze liefde moeten losweken. 
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G. Helende Geest, 

Gij zijt als de dauw, kom dan, 

laaf ons met uw goedheid,  

vervul ons. 

 

V. Het is alsof ieders smart 

In wezen gedéélde smart is. 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als het licht, kom dan, 

wek ons tot nieuw leven,  

herschep ons. 

 

LITANIE VAN VREDE 

 

V. Waar mensen leven in oorlog – 

kom bevrijden, God van vrede. 

Waar mensen ruzie maken - 

kom bevrijden, God van liefde. 

Waar mensen leven in haat - 

kom bevrijden, God van verzoening 

Waar dood en geweld heersen - 

kom bevrijden, God van leven. 

Waar mensen elkaar het leven onmogelijk  

maken - 

kom bevrijden, God van ontferming. 

Waar mensen gebukt gaan onder schuld  

en schaamte - 

kom bevrijden, God van vergeving 

Waar duisternis en dood heersen - 

kom bevrijden, God van licht. 

 

A. Amen. 

 

 

LIED  

 

G. Zijt Gij mij God een herder                           

als de morgen mij in leven roept 

als de avond mij de nacht inleidt 

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. 

 

G.  Zijt Gij mij God een herder … 
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EERSTE LEZING   C. Leterme,  

Een parel voor elke dag, 2007  

 

Een koning zond twee dienaars uit met de opdracht: 

‘Controleer mijn land en zie of er nog vrede is.’ De 

eerste dienaar  kwam vlug terug en zei: ‘Majesteit, 

uw land is een land van vrede. Nergens heb ik 

wapens gevonden, nergens haarden van verzet. 

Overal heerst orde en regelmaat. U kunt rustig gaan 

slapen.’ De tweede dienaar kwam niet terug. In het 

begin was de koning ongerust. Later werd de 

dienaar met een standbeeld vergeten. Enkele jaren 

later werd de koning midden in de nacht uit zijn bed 

gehaald. Tot zijn verbazing stond daar zijn dood 

gewaande dienaar. Die zei: ‘Sire, uw andere dienaar 

heeft gekeken of er nergens oorlog was, maar ik ben 

rondgegaan om te zien of er vrede was. En vrede heb 

ik nergens gevonden. Ik heb gesproken met zieken 

en bedelaars, met arme boeren, met weduwen en 

wezen. Ik moet u zeggen: de vrede moet nog 

gemaakt worden. Daarom, Sire, ben ik zo laat.’ 

 

G.  Zijt Gij mij God een herder …    Lied 

 

HET EVANGELIE        Collage uit het 

Nieuwe Testament 

 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 

kinderen van God genoemd worden. (Matteüs 5:9) 

 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, 

zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 

ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27) 

 

Door Jezus Messias is God het goede nieuws van de 

vrede komen brengen. (Handelingen 10:36) 

 

Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het 

werk om met alle mensen in vrede te leven. 

(Romeinen 12:18) 

Laten we streven naar wat de vrede bevordert en 

naar wat opbouwend is voor elkaar.  

(Romeinen 14:9) 

 

Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik: heb je 

vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen 

wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht 

behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied 

hem dan ook de andere wang aan, en weiger 

iemand die je je bovenkleed afneemt ook je  
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onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je 

vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je 

afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze 

jullie behandelen. (Lucas 6: 27-31) 

 

G.  Zijt Gij mij God een herder …          Lied 

 

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. 

 

G.  Zijt Gij mij God een herder … 

 

 

OVERWEGING  

 

In het verhaal uit de eerste lezing laat een koning 

twee dienaars onderzoeken of er vrede is in zijn 

land. Een behartigenswaardig initiatief! De eerste 

dienaar gaat het hele land door. Nergens ziet hij 

oorlog of wapens. 'Dat is goed,' zegt hij en hij 

besluit: 'Er is vrede in het land!' Wellicht zullen heel 

wat huidige vluchtelingen dat ook vinden van het 

land waar ze naartoe gegaan zijn. Want waar ze 

vandaan komen hebben de wapens het voor het 

zeggen. De tweede dienaar in het verhaal zoekt 

jarenlang verder. Geen wapens, geen verzet ... dat is 

voor hem maar een eerste stap naar vrede. Vrede, 

vindt hij, is uiteindelijk veel meer. Het is een leven 

van te-vrede-nheid met zichzelf, met anderen, met 

de omgeving en met God.  

Bij het woord ‘vrede’ denken wij doorgaans als 

eerste aan de afwezigheid van oorlog en geweld. 

Oorlog komt vooral voort uit armoede, 

ongelijkheid, dominantie van rijken en 

machthebbers, schaarste aan middelen van bestaan, 

honger.  

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en 

sinds een half jaar inmiddels ook op ons eigen 

continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt 

mensen overal ter wereld. Verbijstering, afschuw, 

ontreddering, onmacht, angst en pijn … gevoelens 

die  heldhaftig omgezet worden in moed, verzet en 

actie. En vaak ook bij mensen op afstand die op 

allerlei manieren hulp bieden.  

Claartje Kruijff, predikant in Utrecht zegt: ‘Er 

gebeurt nu zoveel, alles staat op scherp bij de 

mensen  om me heen, bij mezelf.  Er is veel behoefte 
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aan gezamenlijkheid. Mensen zoeken een lamp voor 

hun voeten, zoeken troost, richting. En ik zie ook 

veerkracht; door elkaar te helpen om verder te 

gaan.’ 

Ons verlangen naar vrede is groot en toch blijkt 

de mens niet of nauwelijks bij machte om vrede, 

wereldvrede blijvend te realiseren. Het lijkt of vrede 

nog geleerd moet worden. Elke dag en elk moment 

opnieuw. Hoe we vrede kunnen bevorderen is een 

opdracht aan ons allemaal, zeker niet alleen aan 

politici, militairen en diplomaten. Het gaat vooral 

ook om het vermogen elke gedachte van uitsluiting 

ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te 

herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint 

sluipenderwijs met een wij-zij-denken en een ‘wij 

zijn beter’.  

Het doel van de Vredesweek van dit jaar is om 

het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om 

te zetten in hoop. Door te leren over conflict en 

vrede in heden en verleden en de dialoog aan te gaan 

over de grote uitdagingen van onze tijd.  

 

Kort orgelspel 

 

Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch 

gebonden is aan de sterren-loze middernacht van 

racisme en oorlog, en dat het stralende ochtendgloren 

van vrede en broederschap nooit een realiteit kan 

worden. 

(Martin Luther King, 1929-1968)  

 

Theoloog des vaderlands Thomas Quartier zegt dat 

hij in de vele discussies van de afgelopen tijd, de 

stem voor geweldloosheid mist, uitgaande van het 

ideaal zoals we dat in de bijbel treffen: ‘Zegen hen 

die je achtervolgen en bid voor hen die je kwaad 

doen.’ Hij verwijst naar inspirerende helden als 

Gandhi en Martin Luther King; geweldloze 

strijders van gerechtigheid en vrede. Juist uit 

solidariteit met de mensen die nu te lijden hebben, 

moeten we het evangelisch ideaal van 

geweldloosheid blijven koesteren.  

 

 

Dageraad 

 

Door het druipen van de regen,  

door de kilte van de nacht 

zie ik voor me in de verte steeds een dag  

die stralend lacht. 
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Door het woeden van gevechten,  

door het snijden van de haat 

zie ik in mijn mooiste dromen  

naar een lichte dageraad. 

 

’k Zie een dag waarop de donder  

van de oorlog is verstomd, 

als ik droom hoe ooit de hemel  

over heel de aarde komt. 

 

’k Zie een dag die eind’loos ver is,  

zich alleen maar dromen laat, 

maar ook heel dichtbij kan zijn,  

want in mij ligt de dageraad. 

(M. Heerink) 

 

ORGELSPEL 

  

BELIJDENIS        Lied 

 

G.  Die ons schiep en ook nu nog 

als hier de nacht ons overmant 

houdt in de holte van Uw hand. 

 

Die ons hoedt in Uw schaduw 

onder Uw vleugels toegedekt 

liefde die ons tot leven wekt. 

 

Ken ons hart zo onrustig 

vol van zichzelf is het verblind 

totdat het rust in U weer vindt. 

                                                                                                             

ONDERBREKING       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, 

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. 

Bidden we voor een zieke, om kracht en steun,  

en ook voor iemand uit ons midden,  
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om de moed erin te houden, in afwachting  

van een spannend medisch onderzoek.  

 

Denk aan hen die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door een oorlog die nooit had mogen 

beginnen, door zinloos geweld, honger of dorst. 

 

En bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

In liefdevolle herinnering noemen we hier 

vanavond Maud van den Bergh – Bouquet, die 

vorig jaar september in de bloei van haar leven is 

gestorven. Gedenken wij ook Toon Verhulst (1993) 

en Adrie Verhulst (2013), rond zijn verjaardag.  

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

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. Voor ons die zien hoe koren  

opschiet uit de aarde  

en dat graan van het land komt – 

 

voor ons die in brood  

de aarde proeven die het laat groeien,  

de zon die het warm koestert,  

bron en regen die het drenken – 

 

voor ons die weten dat brood  

in 't zweet des aanschijns  

gezaaid gemaaid geoogst 

en met zorg bereid wordt – 

 

voor ons is brood 

wat het was in Jezus' handen: 

sprekend teken 

van het mysterievolle leven, 

waarin alles en allen delen  

en dat zich eens als Licht en Liefde 

zal openbaren - 
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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.  Voor ons is te eten geven  

met anderen genade delen - 

voor ons is te eten vragen  

allernaasten, medemensen  

deelgenoot maken  

aan het geluk dat we beleven,  

de moeite die we doen, 

aan de zorgen die we kennen, 

het verdriet dat we hebben – 

 

voor ons is samen eten, 

alledag thuis en vandaag samen hier: 

tijd en eeuwigheid, 

aardedonker en hemels helder 

delen met die bij ons zijn en 

met allen die ons zijn voorgegaan. 

 

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. Daarom eten wij nu dit brood,  

om goed te weten  

dat alle leven is gegeven  

en dat alwat is en alwie zijn  

met elkaar het bestaan delen  

tot alles zal zijn voldragen. 

 

Daarom drinken wij de beker, 

om goed te weten 

dat wij zijn geroepen, 

om lief en leed, zoet en zuur 

van harte met elkaar te beleven 

en trouw te doen wat te doen staat 

tot alles zal zijn voltooid. 

(Peer Verhoeven) 
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Bid daarom 

zoals ons geleerd is te 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            Orgelspel 

 

LIED  

 

Dona nobis pacem in terra.  

Dona nobis pacem Domine. 

 

 

GEBEDEN       Gezegd en gezongen 

 

V.  Voor hen 

die zich inspannen 

voor recht en vrede onder mensen, 

voor de heling van 

gebroken gemeenschappen 

en gespleten volken. 

 

G.   Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Verlos ons 

van het dwingende geloof 

in het recht van de sterkste 

in dat ijdele idool van de bewapening. 

Zijn wij niet de erfgenamen 

van het profetisch visioen, 

waarin Gij alle volken verzamelt 

in uw stad van vrede? 
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G.   Gij hart, Gij bron van leven … 

 

V. Om de zachtmoedigheid van Christus 

roepen wij om ontferming 

over de weerlozen onder ons, 

over wie alle geweld verdragen en weerstaan, 

en afzien van wraak en wapens. 

  (Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries) 

 

G.   Gij hart, Gij bron van leven … 

 

ZEGENWENS 

 

V.  Droom de wereld open, 

zing tegen beter weten in, 

zing en droom van de mens  

die je zijn mag  

in zijn naam.  

 

Gezegend je hand  

die uitreikt naar de ander. 

Gezegend je woorden  

die de ander geluk toewensen. 

 

Gezegend je voeten  

op weg naar de ander, 

op weg naar recht en vrede. 

 

Zegenen wij elkaar  

met hart en handen 

met raad en daad in Gods naam,  

Vader Zoon en heilige Geest. 

 

A. Amen 

 

ORGELSPEL 

 

VERANTWOORDING: 

Viering samengesteld door Liturgische Werkgroep Open Kerk 

Overweging: Inge Goossens. 

 

Het leven voert ons naar dit huis (A 78) t: S. de Vries/ m: W. 

Vogel; Helende Geest (Pi 5) t: J. Zijlstra/ m: W. Vogel; Zijt 

Gij mij God (A 109) t: M. Zagers/ m: W. Vogel; Die ons schiep 

(A 73b) t: S. de Vries/ m: W. Vogel; Heer, hoor ons bidden aan 

(A 111) T: C. Remmers/ m: W. Vogel; Onze Vader (A 76) R. 

Korsakov, bewerking J. Valkestijn; Dona nobis pacem in terra 

(K 103A) Iona Community; Gij hart, Gij bron van leven (A 

66) t: P. Verhoeven/ Taizé; Illustratie: L. Munnik. 
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