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VIERING
VAN
DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

MARIAMAAND

Lied.
O moeder die daar troont in Brabants open veld
gedenk o reine maagd dat wij u hoog vereren.
Wij vluchten steeds naar u,
als bange last ons kwelt
en vrezen geen gevaar,
wilt gij ons slechts regeren.
Als witte bloesempracht onz' arme tuinen siert
als gouden korenaar en witte klaverweiden
ons arme volk verblijdt
en 't hoog zijn vreugde viert,
Aan u dan lof, o vrouw
heers gij op Brabants heide.
(Brabants marialied vroeg 20e eeuw)

OPEN KERK

HELVOIRT
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VOORAF

Orgel

INTREDE.

Lied.
De Geest des Heren; 2c.

t.:H.Oosterhuis
m.: J.Vermulst

WELKOM.
Het heet een van de grote
kenmerken van onze tijd
dat zin in religie en
de behoefte daaraan toeneemt.
Ook is het kenmerkend voor nu
dat over God liever gezwegen
dan breeduit gesproken wordt en
Hem, Haar, Het naam gegeven.
En waar Die Leeft
al te vlotjes wordt aangesproken
nemen mensen zwijgend de wijk
en koesteren zelf het en hun Geheim.
Welkom u allen omwille van elkaar,
hier in Gods naam samen.

+

De Geest des Heren; 1c.

Lied.

SCHULD BEKENNEN.
V.

Alleen het water waarmee
we dorstigen laven
lest onze dorst.
Alleen het brood waarmee
we hongerigen voeden
stilt onze honger.
Alleen de mantel waarmee
we verkleumden kleden
geeft ons warmte.
Alleen het woord waarmee
we bedroefden troosten
doet ons deugd.
Alleen van harte beleefd
wordt God en Goed
in ons openbaar.

A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING.
Lied.

Verbreek de kilte; 1c

t.: S. de Vries
m.: W. Vogel
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Verstand is een gave.
Maar evenzeer je gevoel en geweten;
je intuïtie voor het Onpeilbare.
Verbreek de kilte; 1c

Lied.

Kracht en lange adem is een gave.
Maar evenzeer pas op de plaats,
rustig toezien, luisteren.
Verbreek de kilte; 1c

Lied.

Vechten en volhouden is een gave.
Maar evenzeer wat is en komt
in vertrouwen aanvaarden, berusten.
Verbreek de kilte; 1c

Lied.
GEBED.

Gij hebt in ons gelegd
van een hemel te dromen Gij hebt in ons gelegd
naar licht en vrede te verlangen Gij hebt in ons gelegd
tijd en dood voorbij te zien Gij hebt in ons gelegd
U bij naam te noemen
hoe stamelend en stotterend ook.
Zo is ons hart gestemd
en uit zich onze hoop
voor tijd en eeuwigheid.
AMEN

Kort orgel
Lied.

Aan wat op aarde leeft; 1c.

EERSTE LEZING.

H.Oosterhuis
m.: J. Vermulst

Exodus 34,41-6.8-9

In die dagen ging Mozes 's morgens vroeg
de berg Sinaï op, zoals hem was opgedragen.
De twee stenen platen nam hij mee.
De Heer daalde neer in een wolk,
naderde Mozes en noemde zijn naam.
In het voorbijgaan zei Hij met nadruk:
'Ik ben een barmhartige en medelijdende God,
groots in liefde en trouw.'
Mozes viel op de knieën, boog zich en sprak:
'Heer, wees zo goed en trek met ons op.
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Dit volk is wel halsstarrig, maar toch vergeef wat we misdeden
en zie ons als eigen.
Verbreek de kilte; 1c

Lied.

HET EVANGELIE.

Johannes 3,16-18

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus:
'Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven,
opdat al wie in hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven zal hebben.
God heeft zijn zoon niet naar de wereld
gezonden om de wereld te oordelen,
maar opdat die door hem wordt gered.
Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld;
wie niet gelooft, is al veroordeeld
omdat hij niet heeft geloofd in de naam
van de eniggeboren zoon van God.'
Lied.

Verbreek de kilte; 1c

MEDITATIE.
Lange tijd heeft het Christendom vijandig gestaan
tegenover andere godsdiensten.
'Buiten de kerk geen heil’ was het katholieke motto,
dat later enigszins werd afgezwakt tot
'zonder de kerk geen heil'.
Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren
zestig en vooral in de jaren tachtig van de
vorige eeuw gingen christelijke denkers in de
westerse wereld meer recht doen aan
- hoewel anders van inhoud andere religieuze tradities en aan het verschijnsel
van de interreligieuze dialoog:
het respectvol gesprek tussen de godsdiensten.
In toenemende mate werd duidelijk '... dat we
niet meer over God kunnen spreken of ook maar
iets over God weten, zonder daarbij de relatie
met de andere godsdiensten te betrekken.'
Pluralisme, verschil van cultuur en religie,
zou wel eens 'van godswege' kunnen zijn.
Want het 'ware' hoeft niet identiek te zijn
met het 'enige' en dat God werkelijk heeft
gesproken in en door Jezus van Nazaret
wil nog niet zeggen 'in en door hem alleen'.
Deze gedachten winnen sterk aan populariteit.
Globalisering en migratie maken immers
een einde aan regie's en werelddelen, waar
in het verleden bijna uitsluitend christenen woonden
en door hun levensideeën werden gedomineerd.
Christelijke landen worden 'gemengd bevolkt' en
omgevormd tot multiculturele samenlevingen.
Dit is ook in ons land gebeurd en nog gaande.
Sprekend voorbeeld hiervan is de onlangs verschenen
Nederlandse vertaling van de koran door de uit Iran
gevluchte schrijver Kader Abdollah, die zijn vertaling
vergezeld laat gaan van 'een brief aan de lezers'.
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'Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat de Koran een
thema in mijn schrijverschap zou worden. Het leven
heeft 't anders bepaald. Mijn bestaan in de Nederlandse samenleving heeft me gedwongen mijn eigen wortels te onderzoeken. Mensen vragen me: 'Waarom de
Koran vertalen?' Het is me gewoon overkomen. Ik
wilde de Koran een keer goed lezen en toen ik eraan
begonnen was, vond ik het een pracht van een boek.
Het is onmogelijk de Koran te vertalen, - alle zinnen
zijn suggestief. Je kunt ze op verschillende manieren
vertalen en ik heb zeker veel fouten gemaakt. Maar
zonder die fouten kon ik niet door.
Als je niet valt, kun je ook niet opstaan.
Wie de wetten van de Koran nu als wet gebruikt, beledigt de Koran, Mohammed en zijn Allah.
De Koran is een juweel, een parel, maar voor je eigen
gebruik, om ervan te genieten, om erin te geloven.'
En hij voegt daaraan toe:
'Omdat de nieuwe vertaling van de Koran op deze
manier alleen hier mogelijk was en om de nieuwe
identiteit van het boek te onderschrijven, heb ik vijf
elementen toegevoegd die aan het begin van elke soera - elk hoofdstuk - staan: de - typisch Nederlandse koe, tulp en windmolen; de regen en de klomp.'
Een Nieuwe vertaling door 'n kritische schrijver
maakt je nieuwsgierig, je gaat de koran lezen en
ontdekt dan dat vele teksten niet zouden misstaan in
een christelijke viering van ‘t leven.
Wij hebben de aarde uitgespreid
en de bergen er stevig op neergezet.
Wij hebben er vele soorten planten
en gewassen op doen groeien.
Wij hebben gezond en heerlijk water
uit de hemel laten vallen en
daarmee tuinen en graan voortgebracht.
En hoge dadelbomen
met tros na tros verrukkelijke dadels.
Allemaal ten behoeve van de mens.
Op die manier brengen Wij dode grond
tot leven. En op dezelfde manier
laten Wij jullie terugkeren na de dood.
*
Als alle bomen op de aarde
pennen waren en de zee inkt
en schoten nog zeven zeeën te hulp,
dan waren ze nog niet genoeg
om God ermee te beschrijven.
Als de zee inkt was voor de woorden van God,
dan zou de zee leeg raken
voordat Zijn woorden eindigen.
Maar er zijn ook christelijke dogma's die islam en
christendom van elkaar 'vervreemden' zoals
het geloof in Jezus als de Zoon van God.
Ze zeggen dat God een zoon heeft.
Het is een verbazingwekkend gerucht.
Het is verre van Hem om een zoon te hebben.
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De christenen zeggen 'God heeft een zoon.'
Dit is niet waar. God is zuiver.
Alles wat op de aarde en in de lucht is,
is van Hem. Niemand is Zijn zoon.
Pinksteren wordt steeds meer beleefd als
het feest van 't veelkleurig veelstemmig leven,
van alle rassen, tongen en talen, religies en culturen en steeds minder als de dag waarop de kerk van
de christenen, exclusief, gesticht is.
Maar op de eerste zondagen na Pinksteren staan
twee heel 'eigen' thema's van die kerk centraal:
Sacramentsdag en vandaag God als Drie-eenheid.
Zou het nu en in de toekomst ooit mogelijk zijn
het feest van de heilige drie-eenheid ánders
te gaan verstaan - als 't feest namelijk van jodendom,
christendom en islam:
drie godsdiensten maar een en dezelfde God ?
Kort orgel
Marialied

BELIJDENIS
K.:

t.: M. Zagers
Het kan het verhaal zijn
van een bloem die in schaduw stond m.: W. Vogel
tot zij in het bladerdek
licht van zonlicht vond.

A.:

Woord van God geopenbaard
in een mens van vlees en bloed.
Woord van God gehoord, bewaard
Maria wees gegroet.

K.:

Het kan het verhaal zijn
van een bloem kleurloos in de knop
tot het morgenlicht haar raakt
kleurrijk bloeit zij op.

A.:

Woord van God geopenbaard
in een mens van vlees en bloed.
Woord van God gehoord, bewaard
Maria wees gegroet.

K.:

Het kan het verhaal zijn
van een bloem die verscholen staat
in het alledaagse groen
waar zij opengaat.

A.:

Woord van God geopenbaard
in een mens van vlees en bloed.
Woord van God gehoord, bewaard
Maria wees gegroet.

ONDERBREKING.

Brood en beker
Collecte, Orgelspel

BROOD EN BEKER.
Hier samen om te delen
in Jezus' geloof en vertrouwen
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vragen wij u te denken
aan de mensen die pijn hebben,
huiveren en tobben aan vluchtelingen en ontheemden;
aan die hongeren naar brood,
dorsten naar gerechtigheid.
Gedenk hen die ons zijn voorgegaan
in het leven en in de dood.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:
Gedenk de duizenden die elders in de wereld
het slachtoffer zijn geworden
van niets ontziende natuurkrachten.
Gedenk ook hen, jonge mensen
die voor vrede uitgezonden, oplopen
tegen geniepig dodelijk geweld.
Geen mens vergeefs geboren;
geen goed voorgoed verloren.
Lied.

Lied van de ballingschap

GEBED AAN TAFEL.

t.: S. de Vries
m.: W. Vogel

Woord en lied

Breek samen het brood,
deel de beker zoet en zuur.
Leef met elkaar, zo kwetsbaar
als we zijn en geheel en al
op vertrouwen aangewezen.
A.:

Met de medemens begaan
en Gods woord gehoord, verstaan
is hij onderweg gegaan.

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

Als hoop ondanks alles,
als een horizon de einder voorbij,
als een visioen alle dag te boven,
sprak uit Hem en spreekt in mensen
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.
Komen zal die ons, tobbers, rust geeft,
drift en koorts kalmeert en
met ons meeleeft, zielsbedroefden.
A.:

Één met alwat ademt, leeft
één met wie geen ruimte heeft
leven dat vertrouwen geeft.
Komen zal de geest die
wat besmeurd is zuivert,
wat verdord is opfleurt en
het gekwetste zacht verbindt.
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Komen zal die
versteenden laat ontdooien,
verkilden warm ademt en
verdwaalden thuis brengt,
Komen zal de geest van God:
de geest van hem die,
als brood gebroken
van liefde is gestorven.
A.:

Dit ben ik. Mijn testament
maak ik hier en nu bekend:
dat gij elkaars dienaar bent.
Toen hem de mond moest
worden gesnoerd, zijn geest gedoofd,
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 en deel het leven
met mij en met elkaar.
Hij heeft de beker genomen,
die gedronken en doorgegeven
met de woorden:
Neem de beker van mij over
en geef hem door aan elkaar
totdat onze hoop en Gods belofte
werkelijkheid zijn geworden.
Doe wat ik heb gedaan;
maak een nieuw begin,

A.:

Breek het brood en drink de wijn
deel de vreugde, draag de pijn sterven zal nieuw leven zijn.
Hij, Jezus van Nazaret, heeft
niet in het graf zijn einde,
maar in God z'n Vader
zijn voltooiing gevonden.
Bid met hem mee.

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.
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Woord en Marialied

GEBEDEN.

Laat ons huis
een welkom thuis
beschutte plek zijn
voor die bij ons wonen en
voor hen die aankloppen, om
met iemand hun lief en leed te delen.
Lied.

Wees gegroet o sterre (1c)

A. Huybers
P. Hamers/J. Vermulst

Laten we beseffen
gegeven te leven,
genadebrood te eten
en met allen - wie ook waar ook als broer en zus
het ene leven te beleven.
Lied.

Wees gegroet o sterre (1c)
Laat ons eerlijk en oprecht
begrip en respect tonen
voor wie anders denken en doen
anders geaard,
anders gevaren zijn wie ook, hoe ook.

Lied.

Wees gegroet o sterre (1c)

ZEGENWENS
ZEGENEN WIJ ELKAAR
DAG AAN DAG
MET HART EN HANDEN.
LAAT,
WAAR WIJ GAAN EN STAAN
DE GOEDE GEEST
DE WERELD BEZIELEN.
MOGE GOD ONS ZEGENEN
IN DE NAAM VAN DE VADER
DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
AMEN.

ORGELSPEL
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