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VIERING
VAN DE DERDE ZONDAG
DOOR HET JAAR.
Ik bezweer je in Jezus’ naam
eensgezind te zijn.
Laat er geen verdeeldheid
onder jullie bestaan;
ben volkomen één van zin
en één van gevoelen.
(Paulus in 1 Korintiërs 1)

OPEN KERK

HELVOIRT
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Orgel

VOORAF
INTREDE.
Lied.

Aan wat op aarde leeft; C1-2
H. Oosterhuis/Jan Vermulst

WELKOM.
‘Ik bezweer je in Jezus’ naam
eensgezind te zijn; laat er
geen verdeeldheid onder u bestaan;
ben volkomen één van zin
en één van gevoelen.’
drukte Paulus de Korintiërs op ‘t hart.
‘Dat ze allen één zijn
zoals Gij in mij en ik in U’
bad Johannes in Klein Azië.
‘De gelovigen waren één van harte
en niemand noemde wat hij had
zijn eigendom; in tegendeel.’
‘Eensgezind’ was het logo van
de eerste christengemeenschap.
Welkom u allen hier samen
omwille van elkaar in Gods naam.
Lied.

+

Aan wat op aarde leeft; C1

SCHULD BEKENNEN.
V.

Waak over je gedachten . . .
straks worden het je woorden.
Waak over je woorden . . .
Straks worden het je daden.
Waak over je daden . . .
straks worden het gewoonten.
Waak over je gewoonten . . .
straks worden het je geweten.
Waak over je geweten . . .
straks wordt het je hele wezen.

A.:

VERGEVEN WIJ ELKAAR EN
GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING.
Lied.

Om een mens te zijn; c1
H. Jongerius/Psalmodia sacra 1715

Geen mens hetzelfde,
iedereen anders en toch één familie zijn.
Lied.

Om een mens te zijn; c2
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Zoveel hoofden zoveel zinnen
d’n ene is d’n andere niet, en toch elkaar aanvoelen.
Lied.

Om een mens te zijn; c3

De ene heeft dit de andere dat
de een doet zus, de ander zo, en toch samen optrekken.
Lied.

Om een mens te zijn; c4

GEBED.
V.:

Naar Etty Hillesum12-07-‘42

Ik help je God,
dat jij-in-mij het niet begeeft;
maar ik sta vooraf nergens voor in.
Dít wordt me steeds duidelijker:
niet jij kunt óns, wij moeten
U helpen en zo onszelf.
Dat stukje van jou-in-ons redden
is het enige wat we kunnen,
het enige waar het op aankomt.
En, wie weet,
kunnen we jou nog opgraven
in de geteisterde harten van anderen . . .
Je zult nog wel schrale tijden,
niet zo door vertrouwen gevoed,
in mij beleven, God.
Maar geloof me:
ik blijf je trouw, blijf voor je werken.
Laat je niet van mijn erf verjagen.

A.:

Amen, zo zij het.

Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn geen vreemden voor elkaar t.: M. Zagers
al spreken we andere talen.
m.: W. Vogel
We zijn geen vreemden voor elkaar
we zijn van één zon de stralen.
We vormen een geheel
en jij en ik zijn deel waar één mens lijdt
lijdt heel de wereld.

EERSTE LEZING.

Paulus aan de
Korintiërs 1,10-13.17

Broeders en zusters.
Ik bezweer je in Jezus’ naam eensgezind te zijn. Laat
er geen verdeeldheid onder jullie bestaan; ben volkomen één van zin en één van gevoelen. Huis-genoten
van Chloë hebben me verteld, broeders en zusters, dat
er onder jullie onenigheid heerst.
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Jullie schijnen allemaal eigengereid rond te bazuinen:
‘Ik ben van Paulus’, ‘Ik van Apollos’, ‘Ik van Kefas’,
‘Ik van Christus’. Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Páulus soms voor jullie gekruisigd of zijn jullie in
zíjn naam gedoopt? Ik ben niet getuurd om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen. En dit niet met
mooie en geleerde woorden. Daarmee zou Christus
immers aan kracht inboeten.
Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn naar ‘t zelfde beeld gevormd
al zien we met andere ogen.
We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd
door één Levensgeest bewogen.
We vormen een verband,
zijn aan elkaar verwantwaar één mens sterft
sterft heel de wereld.

HET EVANGELIE.

Matteüs 4,12-17

Toen Jezus vernam dat Johannes gevangen genomen
was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret links
liggen en vestigde zich in Kafarnaum aan de oever
van het meer, in het grensgebied van Zebulon en
Naftali. Zo ging het woord van de profeet Jesaja in
vervulling:
‘Land van Zebulon, land van Naftali aan zee,
Overjordanië, Galilea van de heidenen . . . .
dit volk dat in duisternis zat,
heeft een groot licht aanschouwd;
en over hen die in het land
van doodse duisternis gezeten waren,
over hen is een licht opgegaan.’
Van toen af begon Jezus te preken.
Hij zei: “Bekeer je; het Hemelrijk is nabij.’
Lied.
A.:

K.:
A.:

We zijn een leven onderweg
al volgen we andere wegen.
We zijn een leven onderweg
en wie komt geen ander tegen.
De grond van dit bestaan
in vrede samengaanwie één leven redt
redt heel de wereld.

MEDITATIE.
De diepste angst van de hedendaagse westerse mensen is hun gevoel ‘fragment’ te zijn, een los ding in
een uit andere losse fragmenten samengesteld onbekend en vreemd heelal. Denkers, dichters en therapeuten wijzen op het moderne gevoel van ‘vervreemding’, het gevoel dat we geen eenheid vormen met wie
en wat ons omringt: mensen, maatschappij, natuur,
universum.
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Zij - wij - zien onszelf als een kortstondige flakkering
van bewustzijn in een oceaan van duisternis, - als een
niet te beantwoorden vraag naar zin in een zinloos
heelal. Zij - wij - worden achtervolgd door het idee
dat wat we ‘ik’ noemen een eenzame wees is, die door
een of ander merkwaardig toeval hier op aarde terecht is gekomen.’
(Hein Stufkens Gelukkig zijn 2005)

Televisie kijkend Nederland - en onderzoekers in hun
kielzog - vragen zich met groeiende verbazing af,
waaraan het programma Boer zoekt vrouw in een
verstedelijkte samenleving zijn ongekend grote
populariteit en kijkdichtheid te danken heeft.
Er wordt van alles als verklaring aangedragen,
waarbij als ‘algemene deler’ komt bovendrijven:
er is daar ruimte, vrij ademen, natuurlijk leven.
Wellicht gaf Evelyne Schreurs in haar lezing van
23 januari op het Damiaan Centrum te Liempde
duidelijk aan, wat een serie als Boer zoekt vrouw zo
gewild maakt én tegelijk ook wat het grootste manco
van zowel hedendaagse boer als burger is en
daarom hun grootste zorg zou moeten zijn.
Onze huidige samenleving overwaardeert de individualiteit van de mens ten koste van zijn verbondenheid. De sociale, ecologische en spirituele dimensie
zijn onderontwikkeld gebleven. In de landbouw zijn
mensen bezig met land en dier; ze zijn ermee bezig en
worden er door bezig gehouden. Van oudsher was de
boer op een vanzelfsprekende manier verbonden met
waar hij woonde en met de natuur. Het kon niet anders. Maar deze heel vanzelfsprekende houding en
vakbekwaamheid zijn door vergaande modernisering
en specialisering in de agrarische sector nagenoeg
verloren gegaan. De landbouw en ook de samenleving
als geheel werken vaak tegen aarde en natuur in. Ze
zijn er buiten gaan staan. De mens ziet zich als centrum van de schepping. Wetenschap en techniek zijn
in opmars. Intuïtie, reflectie, verbondenheid-ervaren
zijn in diskrediet geraakt. Is de mens enkel rentmeester, beheerder, ‘boswachter’ in de natuur - zoals de
christelijke wereld is gaan suggereren - of is hij toch
allereerst partner, participant, ‘genoot’ in de schepping ?
(Naar Evelyne Schreurs
Landbouw en spiritualiteit)

In Paulus’ tijd, helemaal aan het begin van de
verspreiding van het Jezus-geloof over de wereld,
heerste er in de eigen gemeenschap blijkbaar
verdeeldheid, omdat de een zich erop beriep
door díé en de ander door díé gedoopt te zijn.
In de prille christelijke ‘kerk’ van Jeruzalem moet
grote onenigheid hebben bestaan over de vraag
of christenen, die vanuit een ‘heidense’ cultuur
tot het christendom kwamen, zich strikt aan de
joodse wet en gewoonten moesten houden.
Een paar eeuwen later moet er, naar verluidt,
op straat en markt fel gediscussieerd zijn over:
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‘Hoe kan Jezus mens en tegelijk God zijn ?’
en de verdeeldheid der geesten had gevolgen voor
zowel de kerk als voor het hele openbare leven.
Velen van ons kunnen zich nog herinneren
hoe protestanten en katholieken in onze streken
elkaar letterlijk verketterden, - hoe rand- en nietkerkelijken met de nek werden aangekeken, hoe mensen ‘ander-geaard’ of ‘anders-gevaren’
ertoe veroordeeld waren gemeden te worden en
zich in hun hele bestaan gedeisd te houden.
Dit alles is - lijkt - voorbij of is overal hier tanend.
Misschien niet in de hogere kerkelijke kringen,
die vaak juist bij dit soort vragen en zaken
de eigen identiteit benadrukken en uitspelen.
In ‘het veld’ en onder ‘het volk’ vallen nog maar
zelden harde woorden; de strijdbijl is omgesmeed.
Verdeeldheid in onze dagen en streken betreft dan
ook de afstand die groeit tussen ‘kerkvéld’ en
‘kerktóren’, tussen ‘kudde’ en ‘herders‘, - een
verdeeldheid die ogenschijnlijk veroorzaakt wordt
door een incident en misverstand her en der,
maar in feite wortelt in ‘de Geest van deze tijd,
die het aanschijn van de aarde vernieuwt’.
En die Geest laat voelen, dat God niet in woord en
wet ‘onder ons hoedje’ te vatten en te vangen,
maar enkel diep te beseffen en te beleven is.
‘Een uiterlijk, door wetten en regels bepaald geloof,
is een innerlijk geloof geworden; een van bovenaf
opgelegd geloof, een van onderaf beleefd geloof. Een
klakkeloos aanvaard geloof is een kritisch doorleefd
geloof geworden; een benauwend geloof een bevrijdend geloof. Ik ben ervan overtuigd dat we zijn blijven steken in uiterlijke vormen, terwijl het eigenlijke
geloof werd verwaarloosd: openstaan voor het heilig
geheim dat heel ons leven bepaalt.’
(Naar Ton Baeten)
‘Er komt een nieuwe religiositeit, die enge oude geloofsvormen achter zich laat en aansluit bij de traditie van het innerlijk ervaren en mystiek. De kennis die
daaruit voortkomt is in wezen zelfkennis en tegelijk
‘kennis van het goddelijke’. Ze leidt niet tot moord en
doodslag, zoals angstig dogmatisme doet, maar is
eerder levengevend. Wie woont in het mysterie zal in
alles en iedereen dit mysterie zien, respecteren en
liefhebben.
(Hein Stufkens)
Na een tijd van leer en leergezag, van dogma en
wetboek, openbaart zich het Mysterie van het leven
- hoe voorzichtig ook naam gegeven in stilte en bezinning, in wandeling en bedevaart,
in het gesprek onderweg, in een openkerk die mensen bij zichzelf laat en
hen helpt het diep van hun hart te luchten,
te beleven - zoals ze willen, zo goed ze kunnen.
Kort orgel
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BELIJDENIS

lied; t.: M. Zagers
m.: W. Vogel

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

K.:

Zoveel mensen aangetast
in hun eigenwaarde
anders-zijn het wordt een last
een lot zwaar mee te dragen.

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Niemand meer of minder mens:
‘Laat je zien en horen,
beeld van God, zo onbegrensd
en mooi, te mooi voor woorden.’

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

ONDERBREKING.

Brood en beker
Collecte
Orgelspel

BROOD EN BEKER.
Een stem die ons roept
boven alles uit;
een hand die ons leidt
door alles heen;
een woord dat ons vraagt
telkens weer;
een einder die ons trekt
alle dagen ons gegeven.
een glimp van U
in het brood gebroken
het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek, ongerust zijn;
het overkomt iedereen ooit.
Bid voor die meelevend bijstaan;
niets zo hoogmenselijk als dit.
Bid voor die van ons zijn heengegaan;
dat we ze niet vergeten.
Met eerbied noemen wij bij hun naam:

-8-

Denk ook aan hen, jonge mensen,
die omwille van vrede uitgezonden,
oplopen tegen dodelijk geweld.
Dat geen offer voor niets gebracht,
geen mens vergeefs geboren wordt.
Lied.
K.:
A.:
K.:

K.:
A.:

t.: Marcel Zagers
m.: WillemVogel

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Het zaad in de aarde gestorven, leeft.
Gezegend de mens die gestreden heeft
geleefd op hoop van zegen
voor echt en recht allerwegen.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

GEBED AAN TAFEL.

Woord en lied

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 waar Hij was
werd de besmette melaatse
in de kring opgenomen,
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat 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.

Een glimp van U in het brood m.: W. Vogel
gebroken, het leven gedeeld; t.: P. Verhoeven
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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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 de wereld afscheid genomen
Lied.

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
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 zal zijn voltooid.
Doe wat ik heb gedaan
en vergeet me niet.

Lied.

Een glimp van U in het brood
gebroken, het leven gedeeld;
in de beker gedronken
ons dagelijks lief en leed.
Bij leven niet begrepen
en in de steek gelaten,
gedoemd te worden vergeten is Hij onweerstaanbaar
doorheen de dood tot leven gekomen -
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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.
Woord en lied

GEBEDEN.
Lied.

Gij hebt woorden
Henk Jongerius/Byzantijns

Ik bid om een kerk
als zoete inval en
toevluchtsoord voor ieder;
een gemeenschap van mensen
die elkaar - wie ook, vanwaar ook aanvoelen en zichtbaar waarderen.
Zo’n kerk Gods.
Lied.

Gij hebt woorden

Ik bid om een kerk
als een lieve moeder
begripvolle vader;
tierig als een kleuter
speels als een kind;
betrokken en ingetogen.
Zo’n kerk Gods.
Lied.

Gij hebt woorden

Ik bid om een kerk
als een toegestoken hand
aangeboden schouder;
een praatpaal voor wie
iets kwijt moet;
een klankbord voor wie
zijn hart wil luchten.
Zo’n kerk Gods.
Lied.

Gij hebt woorden

ZEGENWENS.
Zegenen wij elkaar bij wat te doen staat
we beleven mogen, ons overkomt. Zegenen wij elkaar in het leven
dat wij delen, zo kwetsbaar als het is.
En die God en Goed is
zegene ons in de naam
van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

ORGELSPEL
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