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OUDJAAR

VAN OUD
NAAR NIEUW
VIEREN

De dag komt, dat de mensen
niet langer op God en Goed
gewezen hoeven te worden.
Iedereen, groot en klein,
zal Hem kennen van binnenuit.
(Jeremia 31)

OPEN KERK

HELVOIRT

Ter eigen overweging

‘Van een monnik wordt gedacht
dat hij ‘alleen’ is. Dit is ook zo.
Maar tegelijk is hij ‘al-één’,
verbonden met het geheel en
de bron van alle bestaan,
in de christelijke traditie God genoemd.
De vaak niet begrepen,
voor wereldvreemd versleten monnik,
wijst de hedendaagse mens een weg
uit diens grootste beklemming:
het gevoel een ‘fragment’ te zijn,
een los ding in een vreemd heelal
dat bestaat uit almaar losse fragmenten, een zwerfsteen in een wereld,
waar de vraag naar de zin van het leven
beter niet gesteld kan worden,
zelfs klinkt als een dissonant.
(Naar F. Cuvelier s.j.)
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INTREDE.
Lied.

De vreugde voert ons; 3c.
Sytze de Vries/Willem Vogel

BEGROETING.
In de eerste dagen van 2005
realiseerde de wereld zich langzaam
welke immense ramp zich in het oosten
op tweede kerstdag 2004 had voorgedaan.
Nu, tegen het einde van 2005, worden
de slachtoffers van de tsunami herdacht
en de hulpacties kritisch bekeken.
Dit jaar is de natuur
op vele plaatsen in de wereld tekeer gegaan.
Bevingen, orkanen, storm en vloed
sloegen her en der op aarde toe, vernielden
have en goed en maakten vele slachtoffers.
Al vergeten we snel en gaan we
gemakkelijk over tot de orde van de dag,
toch blijft de aardbeving in Pakistan
op 8 oktober de wereld parten spelen,
omdat duizenden sober levende mensen
geen afdoende beschutting hebben
tegen winter en kou, honger en ziekte.
Tegelijk komen uit de getroffen gebieden
berichten over het beëindigen van jarenoude
bloedige vetes en het bereiken van vrede.
Het is te hopen.
(moment stilte)

2005 is zo goed als voorbij.
We zetten er met viering en feest
een streep onder,
al zal de dag van morgen
nauwelijks van vandaag verschillen.
Zo doen mensen
en het is goed dat ze zo doen:
sommige dagen, aangegeven door het
ritme van tijd, natuur en traditie,
accentueren met bezinning, rust,
gemoedelijk en feestelijk samenzijn en
daarmee de sleur van alledag-eender
en ieder-voor-zich doorbreken.
Het is in deze beter te luisteren naar
de profvoetballer die ernstig bezwaar maakt
tegen wedstrijden spelen met kerstmis dan
naar zijn coach die verklaart dat voor hem
de kerstdagen niets bijzonders hebben, al geeft deze laatste wel de opinie weer van
hedendaagse trendsetters en smaakmakers.
Als enige van alle scheurkalenders 2006
die dit jaar zijn uitgekomen,
was de ‘Spirituele Scheurkalender’
binnen de kortste keren uitverkocht.
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En in antwoord op de dreigend verder gaande
‘thalpa-isering’ van de sprekende beeldbuizen
wordt het geestelijke en serieuze boek
erg goed verkocht, schrijft de krant.
Tekens toch dat de mens ook nu behoefte heeft
aan meer dan brood alleen en dat hij hongert
naar wat van harte is, zijn ziel raakt.
In de kerstcollecte van dit jaar
gaf u € 574,45 voor
de Apatsa School in Mulanje/Malawi.
En er is zoveel meer gebeurd
- stil, in het verborgene, als van nature wat een druppel op een gloeiende plaat lijkt,
maar uiteindelijk de emmer zal doen overlopen.
Ieder van ons laat vanavond
het voorbije jaar met zijn heerlijke momenten
en zwarte dagen vluchtig of intens
aan zich voorbijtrekken.
Wat lief en leed, zoet en zuur
mensen persoonlijk hebben gedaan en gekost,
kunnen wij van elkaar slechts vermoeden.
Als we elkaar vanavond en morgen
uitdrukkelijk groeten,
zegen en zaligheid toewensen,
de hand schudden, laat dit dan geen gebaar zijn
dat we voor evenveel maken.
Laat de wensen die we uitspreken
beloften zijn aan medemens en wijde wereld.
Lied.

De vreugde voert ons; c1.

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Alleen het water waarmee
wij een ander laven
lest onze hete dorst.
Alleen het brood dat
wij met anderen delen
zal onze honger stillen.
Alleen de mantel waarmee
wij een medemens kleden
staat ons.
Alleen het woord waarmee
wij leed verzachten
zal ons troosten.
Alleen God en Goed
van harte beleefd
wekt vertrouwen.

A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.
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Woord en lied

BEZINNING.
Lied.

Stil is de dag; c1.
M. Zagers/W. Vogel

Om stilte om mij heen te hebben
en spanning weg te laten ebben
wil ik graag met zachte schreden
nu een kerk binnentreden.
Lied.

Stil is de dag; c2.

Om even stil te zijn en ingetogen
mezelf te zijn en flauw gebogen
te lispelen een stil gebed
daarvoor heb ik mij hier neergezet.
Lied.

Stil is de dag; c3.

Om even niets te hoeven horen
maar rustig kijkende naar voren
te denken aan wat ik heb gedaan
alleen al daarom wilde ik gaan.
Orgel herhaling melodie
GEBED.
Wanneer in dag en nacht,
dageraad en ochtendgloren
niet iets van U wordt gezien
wanneer in ons lief en leed,
het zoet en zuur in de wereld,
niet iets van U wordt geproefd
wanneer in het leven
niet aan U wordt gedacht,
Gij niet wordt verwacht,
dan verkilt de wereld,
versteent ons hart,
raakt het vuur gedoofd.
Ga met ons
door tijd en eeuwigheid,
Amen.
EERSTE LEZING.
Lied.

Oud woord, nieuw lied
Als een ster; c1
Sytze de Vries/W. Vogel

Zodra God in woorden word gevat,
kan Hij ten goede gebruikt en
ten kwade misbruikt worden.
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De dag komt dat God en Goed
met de mensen
een nieuw begin maakt.
Hij legt in hun binnenste
wat Hij wil en voorheeft.
Hij grift hen in het hart,
dat Hij hun God en Goed is
en dat zij zijn mensen zijn.
Lied.

Als een ster; c2

Mystiek is niet van mysticus en monnik;
mystiek is van denker en dichter,
voor klusjesman en werkvrouw.
Jeremia 31

De dag komt, dat de mensen
niet langer op God en Goed
gewezen hoeven te worden.
Iedereen, groot en klein,
zal Hem kennen van binnenuit.
Lied.

Als een ster; c3

Alleen als de kerk erin slaagt
om van privé jacht inloopschip te worden
zal zij in de vaart blijven.
Amos 8,11

De dag komt dat dit land
zal hongeren en dorsten
niet naar brood of water,
maar naar een waar woord
van Liefde en Trouw,
Recht en Gerechtigheid.
Lied.

Als een ster; c4
(Gaat u staan)

HET EVANGELIE.

Jezus van Nazaret

Een oud kleed
met een nieuwe lap herstellen,
wie doet dat nou ?
Het oude kleed scheurt toch weer
en het nieuwe heb je verknipt.
Nieuwe wijn in oude zakken,
wie doet dat nou ?
De zakken zullen barsten
en de wijn ben je kwijt.
Koester het oude niet,
verklaar het niet heilig.
Zie uit naar de toekomst
en verlang naar het nieuwe.
Kort naspel orgel
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OM MEE TE NEMEN

het nieuwe jaar in

‘We moeten niet denken,
dat ons weliswaar kleinschalige,
maar toch ook unieke alledaagse doen
niets zou bijdragen aan het oplossen
van de grote vraagstukken van deze tijd . . .
Zou het niet zo zijn, dat een terloops
maar eerlijk gesprek tussen mensen
het begin en de kern kan zijn van
een bevrijdende dialoog tussen de volken ?
Ik noem dit het ‘vlindereffect’.
Alle leven is zo mysterieus
met elkaar verbonden, dat de lichte
onbeduidende vleugelslag van een vlinder,
wie weet waar op de aardbol,
een tyfoon ontketenen kan.’
(Vaclav Havel)

Kort orgel
Het zijn niet alleen de wereldleiders
die de toekomst bepalen.
Ook ‘kleine, gewone’ mensen dragen bij
aan het verwezenlijken
van een toekomst van vrede en vertrouwen . . .
Als je je innerlijk leven verdiept,
komen er vanzelf vragen bij je op.
Je kunt dan je ogen niet sluiten voor de situatie
waarin de samenleving zich bevindt.
Wereldvrede begint bij de goedheid
van het eigen hart,
vanwaaruit je pas gevoelig kunt worden
voor hen die lijden.
(Frère Roger Schütz ` 2005)

Kort orgel
Dichters en denkers zeggen het zuiverste,
het warmste van iedere mens:
dat wat het meest onvervreemdbaar van jou is,
bewaard blijft en heel de aarde ten goede komt.
Iedere uiting van menselijkheid zal ooit
gehoord worden, - iedere trilling van liefde
wordt opgevangen, weerkaatst en plant zich voort.
Wat je ooit in het verborgene hebt gedaan
aan de minste der levenden,
dat heb je gedaan aan alle levenden, aan dat langzaam volwassen wordende lichaam
van de mensheid, - wij, allen.
En de dromen van een rechtvaardiger wereld,
ooit gedroomd, - de geestkracht
waarmee daarvoor gestreden is en
de strijders zelf, - ze zijn niet verloren gegaan.
Ze zijn een visioen geworden
dat vandaag nog werkt.
Allen die nu leven ademen hun bezieling in.
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Die mensheid, die samenhang
van vruchtbaarheid, liefde, wijsheid
en overlevingskracht, die gemeenschap
van levenden tot in lengte van dagen, dat is je bestemming, je voltooiing,
daar zul je wonen, rust vinden, rusten in licht.
Binnen die eenheid ben je geboren en
daar hoor je, zul je thuis zijn.
(Huub Oosterhuis)

Kort orgel
Dit jaar deed een minister de uitspraak, dat wij
- Nederlanders, Europeanen, westerlingen niet zo gemakkelijk moeten voorbijlopen aan de
religie van mensen in de ontwikkelingslanden.
Deze uitspraak baarde opzien, want in brede
leidinggevende kringen heerst de gedachte
dat religie voor de onnozelen is, niet thuis hoort
in een moderne ‘no-nonsense’ samenleving en
dat die ook elders wel zal verdwijnen, wanneer
de mensen daar beter ontwikkeld zullen zijn.
Een schrikkelijk arrogant en kortzichtig idee, mogelijk nog steeds ingegeven als protest
tegen vroegere kerkelijke bevoogding, of is het wat Benedictus XVI in zijn kerstwens
signaleert als het grote gevaar van deze tijd:
dat de ‘moderne’ mens slachtoffer wordt van zijn
eigen intellectuele en technische vooruitgang.
Deze maand zijn veel mensen van hier weer
naar het land gegaan, waar ze een jaar geleden
door de tsunami overvallen werden en getuigen
waren van enorme verwoesting en ontreddering.
Terug bij de mensen-daar verbazen zij zich over
de moed waarmee er de wederopbouw ter hand
genomen wordt en aan de toekomst gewerkt, en hoe de mensen daar hun doden indachtig zijn
en betreuren, maar diepe vrede hebben met het leven
en op het puin bouwen aan de toekomst.
En dit doen zij vanuit een intuïtief geloof in het leven,
- hoe ook benoemd, beleefd en gevierd.
Hun hoop is verankerd in het besef
dat zijn niet alleen voor en op zichzelf leven,
maar dat zij deel uitmaken van een hogere,
geheimvolle werkelijkheid waaraan
niemand straffeloos voorbij kan gaan . . .
Dit besef stelt hen in staat
zichzelf te boven te gaan.
(naar Vaclav Havel)

Ik hoop, dat dit besef ook onder ons, in kerk en
maatschappij, in gezin en samenleving groeien mag, inspirator en leidraad voor ‘t leven wordt.
Kort orgelspel
Lied.

Op wacht bij hun schapen; c 1-3
H. Beex/H. de Croon
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Brood en beker
Collecte

ONDERBREKING.
Lied.
BROOD EN BEKER.
Breek samen het brood,
deel het leven gegeven.

Drink de beker zoet en zuur
en vertrouw er op dat
alles eens goed komt.
GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek zijn
naar ziel of lichaam;
tobben, in ‘t ongewisse verkeren.
Bid voor die dag en nacht zorgen,
terzijde staan, aandacht geven.
Bid voor hen
die ons van nabij zijn ontvallen.
Met eerbied noemen wij:
Gedenken wij allen
die waar ter wereld ook,
omkwamen door natuuren menselijk geweld,
stierven van honger.
Bid voor hen die achterbleven;
en wie van ons mist vanavond niemand ?
Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.
Lied.

Vanwaar zijt Gij gekomen; c 1
H. Oosterhuis/J. Vermulst

De zon brengt warm de dag aan het licht,
hult de avond in schemer;
maan en sterren blinken in de nacht,
verbleken bij het gloren van de ochtend.
Bergen rijzen tot boven de wolken;
bomen wortelen diep,
reiken wuivend hemelhoog;
zeeën golven tot voorbij de einder.
Vogels zingen het licht tegemoet,
groeten het donker en zwijgen;
bloemen bloeien veelkleurig fier,
buigen het hoofd mettertijd.
Het ontroert wie ziet en hoort
spréékt en raakt ons verwant als we zijn aan de aarde
en verweven met U, van Wie zij spreekt.
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Lied.

Vanwaar zijt Gij gekomen; c 2

Mensen komen en gaan
beleven lief en leed;
genieten geluk en
krijgen het zwaar te verduren.
Ze werken en doen
zolang het gaat, zo goed ze kunnen.
Ze zoeken elkaar, willen vrede,
sprekende stilte, rust vinden.
Van woestijn maken ze akker,
herbouwen op ruïnes hun stad.
En hoe ook getroffen lamgeslagen,
ze staan weer op en vervolgen hun weg.
Mensen zichzelf een wonder:
hoe zij zoeken en reiken naar U,
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen
en naar Wie onderweg.
Lied.

Vanwaar zijt Gij gekomen; c 3

Één kwam er in de wereld
die de hemel op aarde zag,
een rijk van recht en gerechtigheid.
Één die niet deed dan goed;
van geweld niet wilde weten,
omzag naar zwak en gekwetst.
Één die
ondanks alle schijn en ongeloof
trouw en onbevangen leefde
in het volste vertrouwen.
In hem herkennen wij
onze ware aard; zien we U,
de Eeuwige in de tijd.
Hij heeft zijn testament gemaakt,
brood genomen en gedeeld:
brood, het leven gegeven
met al zijn zoet en zuur;
brood, ons kwetsbaar bestaan
dat eens zal zijn geheeld.
Hij heeft zijn visioen en leven
aan die bleven in handen gegeven;
de beker, tot de bodem toe gedronken,
overgedragen aan die na hem komen;
totdat alles zal zijn voldragen.
Kort orgel
Dit vertrouwen
is leugen en geweld te machtig,
in geen graf of dood te vangen.
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Dit vertrouwen
brengt alles aan het licht
en in liefde tot voltooiing.
Dit vertrouwen
laat de aarde glanzen van U
de Eeuwige, die Leeft.
Bid zoals Jezus Christus
ons een naaste gebleven
God een zoon geworden,
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.
Deze avond, komend jaar:
lief en leed van harte delen
eenzamen gezelschap houden
die worden gemeden opzoeken
niemand iets misgunnen
onheil voorkomen, kwaad bezweren.
Niet zeggen, maar doen;
belofte maakt schuld.
A.:

Eer zij God in onze dagen; 1c.
W. Barnard/J. Vermulst

Deze avond, komend jaar:
optrekken met die alleen niet kunnen
voorgaan die de weg kwijt zijn
kopschuwen aanspreken
helpen die ziek en mismoedigd zijn.
Wees blij dat je het kunt;
beloofd is beloofd.
A.:

Eer zij God in onze dagen; 1c.

Deze avond, komend jaar:
sober leven en voor anderen
brood uit de mond sparen;
de morgen, de avond beleven;
in het zoet genade smaken en
bij het zuur vertrouwen houden.
Zalig het leven;
kom je belofte na.
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ZEGENWENS
GUN U DEZE DAGEN
TIJD OM TE BIDDEN
TIJD OM TE AARDEN
TIJD VOOR ELKAAR TIJD VAN VERTROUWEN
IN DIE GOD EN GOED IS
EN ONS ZEGENEN MAG VADER ZOON EN HEILIGE GEEST.
AMEN.
ZALIG NIEUWJAAR

ORGELSPEL
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