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TWEE EN TWINTIGSTE
ZONDAG D.H.J.

Soms denk ik: ik stop ermee,
wil niet langer je spreekbuis zijn.
Maar dan vlamt mijn hart
en kook ik van binnen.
Wat ik ook doe - er is geen houden aan.
Zwijgen over U ? Godsonmogelijk.
(Jermia 20)
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Orgel

VOORAF
INTREDE.
Lied.

Het leven; 3c.
Sytze de Vries/Willem Vogel

WELKOM.
Terwijl in Keulen de Wereld
Jongeren Dagen begonnen,
stierf broeder Roger Schutz
een gewelddadige dood.
Hij stichtte de eerste
protestantse, later oecumenische,
kloostergemeenschap in Taizé,
die nu als een oase in de woestijn
wekelijks honderden jongeren trekt.
‘Wat is het geheim van Taizé ?
Ik ontdekte het, toen de stokoude
broeder Roger de kerk in schuifelde.
Hij keek naar de jongeren
en zijn ogen lichtten op.
Deze man houdt echt van mensen
zoals ze zijn; dat is zijn geheim.’
(Frank Kazenbroot, norbertijn, april 2005)

Welkom u allen vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.
Lied.

Het leven; 2c.

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Alleen het water waarmee
wij dorstigen laven
lest onze hete dorst.
Alleen het brood dat
wij met hongerigen delen
stilt onze honger.
Alleen de mantel waarmee
wij verkleumden kleden
geeft ons warmte.
Alleen het woord waarmee
wij bedroefden troosten
doet ons deugd.
Alleen God en Goed
van harte beleefd
komt in ons aan het licht.

A.:

+

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.
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BEZINNING.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
P. Verhoeven/Taizé
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Niet wat ik zie begeestert mij,
maar veel meer dat
wat aan ons zicht onttrokken is.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Ik verlang naar iets wat
ons te boven gaat, verder reikt
dan de horizon van ons bestaan.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Meer dan mirakelse maaksels
brengt het gegeven leven
mij tot verwondering.
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN
ONTFERM U OVER ONS
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

GEBED.

(Griet Jansen-Horsting
Reusel ^ 4 juli 2005)

Tegen de donkere hemel
zag ik een regenboog,
die alle plaatsen leek te omarmen
waar onze kinderen wonen.
Ik zag het als een teken
en bad:
‘Laat onze kinderen, alle mensen,
met hen die hun dierbaar zijn
gelukkig worden onder die boog
van onze hoop en Uw liefde, God.’
A.:

Zo zij het, amen.

Lied.

Voorbij; 2c.
Adema van Scheltema/W. Vogel

EERSTE LEZING.
Gij hebt mij te grazen genomen
en ik ben erin getrapt.
Gij waart me te machtig
en ik had geen verweer.

Jeremia 20,7-9
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Nu word ik
de godganselijke dag nageroepen
en door jan en alleman uitgelachen, omdat ik niets anders mag
dan lelijk doen en tekeergaan
over oorlog en geweld.
Ik sta voor joker;
Gij hebt me voor schut gezet.
Soms denk ik: ik stop ermee,
wil niet langer je spreekbuis zijn.
Maar dan vlamt mijn hart
en kook ik van binnen.
Wat ik ook doe - er is geen houden aan.
Zwijgen over U ? Godsonmogelijk.
Lied.
HET EVANGELIE.

Voorbij; 2c.
Matteüs 25,31-40

Wanneer alle leven zal zijn voldragen en de mens
zoals bedoeld zich openbaart, dan komt wat goed en
kwaad is aan het licht en zal te horen zijn:
Kom, zij gezegend en ga binnen in de vrede die u
wacht vanaf den beginne.
Want ik had honger en kreeg van jou te eten.
Ik had dorst en jij liet me drinken.
Ik was vreemdeling en welkom bij jou.
Ik liep naakt rond en jij stak me in de kleren.
Ik was ziek en jij bent me komen opzoeken.
Ik zat gevangen en jij liet me niet zitten.
Dan zullen de mensen zeggen:
Wanneer zagen wij U hongerig of dorstig ?
Wanneer zijn wij U, ziek of gevangen,
komen opzoeken ?
Het antwoord zal zijn:
Wat je de minsten der mijnen deed, deed je Mij.
Lied.

Voorbij; 2c.

MEDITATIE.
‘Als jij groot bent zal christen-zijn alleen nog maar
bestaan uit bidden en onder de mensen het goede
doen. Alle denken, praten en organiseren van
christenen moet uit dat bidden en doen geboren
worden.’
Dit schreef Dietrich Bonhoeffer kort voor zijn
terechtstelling in 1945 aan zijn pas geboren neefje.
Woensdag 17 augustus maakte het Brabants Dagblad
onder de kop Oprichter Taizé slechtte grenzen
melding van de dood van Roger Schutz.
De dinsdag 16 augustus vermoorde frère Roger Louis
Schutz-Marsauche (90) was met zijn oecumenische
kloostergemeenschap in het dorpje Taizé de pionier
van een nieuwe spiritualiteit die kerkgrenzen
overstijgt.
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Stilte, gebed, eindeloos herhaalde gezangen en
krachtige inzet voor vrede en gerechtigheid zijn de
Taizé-formule die in de tijd van ontkerkelijking nog
steeds veel jongeren trekt. Verlangen naar verzoening
tussen mensen is de basis van de ‘pelgrimage van
vertrouwen op aarde’ waarmee deze Zwitser - toen
vijfentwintig - in 1940 begon. Schutz, protestant, trekt
na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar
Frankrijk. Temidden van oorlog en ellende wil hij een
gemeenschap die dag-in-dag-uit ijvert voor verzoening.
In Taizé begint hij in zijn eentje zo’n gemeenschap.
Hij bidt drie keer per dag en biedt onderdak aan
politieke vluchtelingen, merendeels joden. In 1942 zelf in Zwitserland om iemand over de grens te helpen
- doorzoekt de Gestapo zijn huis in Taizé. Pas in 1944
kan hij - met enkele aspirant-broeders - naar Taizé
terug. Vijfentwintig jaar later treden tien roomskatholieke broeders in. Jaarlijks trekken ongeveer
200.000 jongeren naar Taizé.
Kort orgel
Na het vertrek van de paters wordt de Oosterhoutse
Paulusabdij door de gebedsgroep Chemin Neuf
- Nieuwe Weg - in gebruik genomen: een katholieke
beweging met sterk oecumenische inslag, in 1973 te
Lyon opgericht. De groep bestaat uit mannen en
vrouwen, gezinnen en alleenstaanden. Wie zich
christelijk voelt kan onder bepaalde voorwaarden in
de groep terecht. Chemin Neuf heeft een ruime
ervaring met het her-bestemmen van lege kloosters.
Zij heeft zevenhonderd actieve leden en nog eens
zesduizend mensen steunen Chemin Neuf.
De gemeenschap organiseert veel op het gebied van
bezinning en richt zich vooral op jongeren.
Wereldwijd is er een netwerk van vijfhonderd groepen
actief. De leden bidden en studeren met elkaar en
streven zo naar wereldvrede en een verenigde
christelijke kerk.
(Gert Nijland B.D. 16/8/05)
Kort orgel
Professor Frans Maas begint een artikel over
vertrouwen met een persoonlijke ervaring.
‘Wij vertrouwen U toe wie vannacht zullen sterven . . .’.
Met deze bede wordt in de stilte van de avond in
kloosters en abdijen de dag beëindigd. Toen ik dat
onlangs ergens meemaakte, trof me dat zeer: de
vanzelfsprekendheid waarmee wezenlijke dingen van
mensen over de hele wereld in één woordgebaar
worden meegenomen tot bij de Levende en daar in
gebed aan worden toevertrouwd. Zonder terughoudendheid kon ik me daarbij aansluiten. Het doet
me goed dat dit gebeurt, deze bede om bewaring,
plaatsvervangend voor de eindeloos velen die op dat
moment van de dag veelal nog bevangen zijn door
druk werk en zorgen, zappend zoeken naar
ontspanning of ergens nog een journaal.
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Vaak ben ik een van die eindeloos velen,
Méér dan anders drong het die avond tot me door,
hoe weldadig het is meegenomen te worden in het
vanzelfsprekende vertrouwen van een groepje
mensen, die dagelijks doen waarvan ook ik voel dat
het zo onmisbaar is als de adem voor het leven.
(Speling dec. 2004)

Kort orgel
Er zijn veel kloosters uit stad en land weg en andere,
zoals Sparrendaal hier in de buurt, staan op het punt
gesloten te worden.
Intussen vult zich de laatste vijf jaar een flinke
boekenplank met boeken over congregaties en ordes:
over de dominicanen, franciscanen; over de benedictijnen die Oosterhout gaan verlaten.
Over de Zusters van Oirschot, Regina Caeli in Vught,
de Oude Dijk te Tilburg en vele andere.
Zeer indrukwekkend wat de religieuzen - hun falen en
feilen verzwijgen ze niet - materieel en spiritueel
hier en wereldwijd hebben gedaan.
En ook hoe mensen, die hun bestaan totaal aan het
werk en het leven van hun gemeenschap hebben
opgehangen, er nu vrede mee hebben, dat nieuwe
aanwas uitblijft, nog doen wat in hun vermogen ligt
en resoluut en praktisch ter hand nemen wat in hun
situatie gebeuren moet.
Er spreekt groot vertrouwen in het leven uit en
dit vertrouwen zal niet beschaamd worden.
De religieuzen wijzen erop, dat hun ideaal in verre
landen wél jonge mensen trekt en dat het zaad,
door hen gezaaid, daar rijk ontkiemt.
Maar heeft onze maatschappij geen behoefte aan
sprekende signalen van mensen die eerbiedig en
bescheiden leven en gedurig van dienst zijn ?
Heeft onze samenleving geen behoefte aan mensen
die er openlijk voor uit komen, dat hebben en halen
niet rijk of gelukkig maakt ?
Heeft onze tijd van wetenschap en verstand,
van maken, produceren en verhandelen
geen behoefte aan mensen die leven vanuit
de intuïtie van het hart en het besef van het Mysterie,
dat spreekt in het leven-gegeven ?
Heeft onze individualistische maatschappij geen
behoefte aan mensen die in gemeenschap leven ?
‘Ik zie - is het nostalgie, fantasie of visioen ? woonhofjes in stad en dorp komen, waar mensen van
allerlei vak, stand en levensstaat, eerbiedig samen
leven en werken en een zichtbaar teken zijn van
‘er is méér tussen hemel en aarde’, ‘de mens leeft niet
van brood alleen’ en ‘je bent er niet om te vérdienen
maar om te dienen en nood te lenigen’.
‘Gij maakt een nieuw begin’ zei de profeet
‘en Gij bent al begonnen. Dat we dat niet zien !’
Kort orgel
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BELIJDENIS
Lied.
ONDERBREKING.

De kerk is daar waar
Adri Bosch/Willem Vogel
Brood en beker
orgelspel, collecte

BROOD EN BEKER.
In het brood is het graan,
de akker, de wassende maan,
de brandende zon;
is de boer die ploegt
de hand van de bakker.
In het brood is de Bron
en proeven wij het geheim
van de Ene in het al.
GEDACHTENIS.
Bid voor de zieken ;
voor die in het ongewisse verkeren ;
voor die zorgzaam waken.
Bid voor die ons van nabij
zijn voorgegaan in de dood.
Met eerbied noemen wij bij naam:
Denk aan allen die waar ter wereld ook
bezwijken onder openlijk en sluiperig geweld,
omkomen van honger,
sterven aan een slopende ziekte.
Wie gedenkt dankt,
wie dankt gedenkt die leven.
Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.
Lied.

t.:P. Verhoeven
Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander, m.: Perry
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.

Waar Hij was
die mens Jezus Christus
kwamen lammen in de benen,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen
van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen,
werd de besmette melaatse
in de kring opgenomen,
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat.
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Waar Hij was
werden brood en vis
van harte gedeeld
en groeide uit
amper iets voor één
overvloed voor allen.
Waar Hij was
verliet God zijn hoge hemel
en werd een vader die
leeft en lijdt in mensen.
Lied.

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.
Vanaf de berg zag Hij
de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want
je bent niet gelukkig
om wat je bezit
en je wordt niet rijk
van wat je hebt;
zalig die van wapens
niet willen weten,
ze winnen de wereld
zonder geweld;
zalig die
hun zinnen zuiveren,
ze vinden God
in het diep van hun hart;
zalig die deemoedig zijn,
als een kind bij moeder
zijn ze geborgen bij God.
In dit vertrouwen heeft Hij
van het leven afscheid genomen.

Lied.

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.
Hij nam brood,
uit koren gekneed,
zegende, brak het en zei:
Dit ben ik en ik beloof u vast,
dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel;
neem het, eet het.
Hij nam de beker,
uit druiven geperst,
zegende die, reikte hem over en zei:
Neem deze beker van mij aan
en geef hem door,
want ik zal er pas weer van drinken
wanneer alles is voltooid.
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Doe wat ik heb gedaan
en vergeet me niet.
Lied.

Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons;
zij zijn Hem trouw tot alles is volbracht.
Bij leven niet begrepen
en in de steek gelaten,
gedoemd te worden vergeten is Hij onweerstaanbaar
doorheen de dood tot leven gekomen is Hij voor allen die in Hem
hun ware aard en God herkennen
geworden die Hij is:
de mens een naaste, God een zoon.
Bid zoals hij gebeden heeft.

ONZE VADER.
COMMUNIE.

Brood en
leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.
ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN.
Lied.

Gij hebt woorden; 1c.+r
Henk Jongerius/Byzantijns

Gelukkig de armen van geest
die de morgen begroeten,
de dag beleven en
in de avond rust vinden, die genieten van het lief
en vertrouwen in het leed.
Lied.

Gij hebt woorden; 1c.+r

Gelukkig de zachtmoedigen
die proberen te begrijpen,
geen verwijten maken en
de gemoederen bedaren, die vrede hebben met zichzelf
en vrede brengen waar ze komen.
Lied.

Gij hebt woorden; 1c.+r
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Gelukkig de zuiveren van hart
die zichzelf niet zoeken,
eigen belang niet dienen
en eigen gelijk niethalen, die iedereen alle goeds gunnen
en van andermans geluk genieten.
Lied.

Gij hebt woorden; 1c.+r

ZEGENWENS.
Zegenen wij elkaar
menselijk en nabij.
en laat alle leven
gezegend zijn in Gods naam,
Vader Zoon en heilige Geest
AMEN.
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