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VIERING VAN DE
ZEVENTIENDE ZONDAG D.H.J.
Nu in onze tijd
onder en boven in elkaar vervloeien
is God ook hier of nergens God in en met ons.

OPEN KERK

HELVOIRT
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Orgel

VOORAF
INTREDE
Het leven voert ons; (3c)

Lied.

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

WELKOM.
Vakantie, vacant:
leeg en vrij van,
beschikbaar en vrij tót.
Even verlost van
wat moet en zal, van
het vaste model, dagelijks patroon.
Even vrij van
werktijd en rooster,
van plicht en prestatie.
Even tot mezelf komen:
mijn eigen wijs, eigen smaak;
mijn eigen gang kunnen gaan.
Welkom u allen hier omwille van elkaar
in Gods naam samen.

+

Het leven voert ons; (2c)

Lied.

SCHULD BEKENNEN.
V.:

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

A.:

VERGEVEN WIJ ELKAAR EN
GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING.
A.:

Woord en lied

Gij hart Gij bron van leven t.: P. Verhoeven
ontferm U over ons
m.: Taizé
Gij adem ziel in mensen
ontferm U over ons.
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Doen wat je wilt en je weer niet
tot iets laten verplichten.
A.:

Gij hart Gij bron van leven
ontferm U over ons
Gij adem ziel in mensen
ontferm U over ons.
Doen wat je wilt en eens omzien
naar jezelf, jezelf durven zijn.

A.:

Gij hart Gij bron van leven
ontferm U over ons
Gij adem ziel in mensen
ontferm U over ons.

Gaan naar waar je wilt en nu eens
niemand je rit of route laten bepalen.
A.:

Gij hart Gij bron van leven
ontferm U over ons
Gij adem ziel in mensen
ontferm U over ons.

GEBED.
Gij, die in alwat bestaat
bron van leven zijt door schouwers gezien.
Gij die mensen staande
en de tijden gaande houdt door profeten genoemd.
Gij die U, hoe ook geheten,
laat voelen en beleven door mensen gevraagd laat U zien en noemen,
laat U vieren door ons,
in tijd en eeuwigheid.
AMEN.

Lied.
EERSTE LEZING.

Voorbij; (2c)

Adema van Scheltema
m.: W. Vogel
1Koningen
19,9a.ll-13a

De prefect Elia kwam, moedeloos en bang, bij de
Horeb, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen waar hij overnachtte. Maar een stem zei hem:
'Naar buiten jij; laat je op de berg aan God zien.' God
kwam voorbij. Voor Hem uit ging een hevige storm,
die bergen liet splijten en rotsen verbrijzelde. Maar in
de storm was Hij niet. Na de storm beefde de aarde.
Maar ook in de aardbeving was God niet. Op de aardbeving volgde vuur.
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Maar ook in het vuur was Hij niet. Na het vuur suisde
een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij
zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef
staan aan de ingang van de grot.
Voorbij; (2c)

Lied.

HET EVANGELIE.

Alternatief
uit Lucas, Matteüs
Eerste Brief
van Johannes

Jezus van Nazaret over wie, wat
en waar God is.
'Wanneer ze je zeggen:
God is hier, God is daar,
geloof het maar niet en
ga er niet achteraan.
God is midden onder u.'

Lc.17

Gevraagd naar waar het in het leven
eigenlijk om gaat zei Hij:
'God van ganser harte beminnen;
je kunt ook zeggen 'heb lief’,
dat maakt geen verschil;
daarmee is alles gezegd.'

Mt.22

Gevraagd naar waar God is zei Hij:
'Waar met hongerlijders
brood wordt gedeeld,
dorstigen te drinken krijgen,
vluchtelingen vreemdelingen welkom zijn;
waar verkleumden warmte vinden,
zieken geen uitvallers zijn,
gedetineerden een nieuwe kans krijgen.
Waar liefde daar God.'
Mt. 25
Een van Jezus' vroegere vrienden
zal later schrijven:
'Liefde komt van God;
wie liefheeft gaat met God,
want God is liefde.'
1 Brief van Job. 4
Lied.

Voorbij; (2c)

MEDITATIE.
Het wezen van het Christendom is niet,
dat God van elders aan de wereld verschijnt
maar dat Hij in de wereld transparant wordt.
(Pierre Teilhard de Chardin)

In de kleinste moleculen en atomen is er een bindende
kracht werkzaam die alles bij elkaar houdt. Zou dit
niet zo zijn, dan vielen wereld en heelal in duizenden,
miljoenen splinters uit elkaar - dat heeft de wetenschap ons geleerd.
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Als dit zo is bij levenloze materie, dan moet dit ook
wel zo zijn tussen alle levende wezens: er is een bindende kracht die alles en allen verbindt en bij elkaar
houdt. We moeten leren die kracht te gebruiken...
(Mahatma Gandhi)

'Ik begin iets nieuws; niet een nieuwe godsdienst,
maar een nieuw religieus besef
dat geen bijvoeglijke naamwoorden
en geen beperkingen kent;
dat alleen vrijheid kent, een stil zijn,
een groei van je mogelijkheden
en uiteindelijk de ervaring van iets goddelijks
in jezelf; niet een god buiten jezelf, maar
een goddelijkheid die aan jezelf ontspringt.'
(Osho)

'Ik denk dat wij met alles deel uitmaken van
een groot geheel, iets alles omvattends waarin wij
samenkomen. Je kunt het God noemen;
je kunt het noemen zoals je wilt.'
(Liesbeth den Uyl)

Geloven wordt steeds méér
verbondenheid beleven met alwat en alwie is
de diepte proeven in alwat en alwie bestaat
de Eeuwige zien in alwat en alwie voorbijgaat.
(Peer Verhoeven)

Dezer dagen was het veertig jaar geleden dat de mens
voor het eerst de maan betrad.
De gedenkwaardige dag van 21 juli 1969, toen meer
dan een miljard mensen aan de tv gekluisterd zat,
is deze maand op allerlei manieren weer in
herinnering geroepen, in beeld en tekst herbeleefd.
Weer klonken bij herhaling de bekende woorden
die astronaut Niel Armstrong toen vanaf de maan naar
de aarde seinde en waarmee hij de prestatie en
het belang van de maanlanding enerzijds relativeerde
en anderzijds op hun juiste waarde inschatte.
'That's one small step for a man,
one giant leap for mankind.
Voor een mens is het maar een stapje,
voor de mensheid een reuzensprong.'
De toenmalige president van de VS deed veertig
jaar geleden bij gelegenheid van de maanlanding
ook een uitspraak, waarvan hij toen mogelijk zelf
de diepe waarheid niet besefte en die later ook niet
als een treffend profetisch woord is geciteerd.
Zijn 'gevleugeld woord' zal deze week velen nieuw,
als 'nooit gehoord' in de oren geklonken hebben.
Vandaag is de hemel deel geworden
van de menselijke wereld.
Deze tekst - destijds misschien 'zonder erg' door
president Nixon gezegd - zou je nu heel vaak
voor jezelf moeten herhalen en in je laten
doorwerken.
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Om de betekenis beter tot je te laten doordringen
kun je hemel en wereld ook omkeren en zeggen:
Vandaag is de menselijke wereld
deel geworden van de hemel.
'Hemel' staat onder mensen voor veel meer dan
'de ruimte', onbereikbaar boven de dampkring.
Hemel was de naam van de heilige verblijfplaats
van God de Schepper, van engelen en gelukzaligen,
- radicaal gescheiden van de aarde waar
de schepselen, onder wie de mensen, verbleven.
Deze scheiding tussen beneden en boven, aarde en
hemel is niet alleen 'technisch' ongedaan gemaakt,
maar verdwijnt ook uit de geest van de mensen, spreekt niet meer tot hun verbeelding en levert niet
langer de beelden en namen waarmee ze 't Mysterie
van het leven, de zin van hun bestaan en hun
uiteindelijke bestemming kunnen benoemen.
Vroegere heel vertrouwde beelden voor God en
voor de bestemming van alle leven zijn verbleekt en
nieuwe beelden lichten nog maar schemerig op.
Toch gaan er nú - zoals aan het begin van deze
overweging - steeds meer stemmen op, die getuigen
van geloof in het Ene Mysterievolle Geheel,
waarin alles en allen delen en waaraan mensen hun
onuitroeibare intuïtie ontlenen dat het leven zin heeft,
dat ze zich geborgen mogen weten.
In onze tijd, die lang het rationeel verstandelijke
- ook in het geloof - verheerlijkt heeft, is deze
oermenselijke intuïtie bezig zich te herstellen,
al moeten we weer leren dit niet of nauwelijks
te verwoorden menselijke besef te verstaan.
De intuïtieve geest is een godsgeschenk;
het rationele verstand een dienstknecht.
Wij hebben een maatschappij geschapen
die de dienstknecht vereert
en het geschenk vergeten is.
(Albert Einstein)

Kort orgel
BELIJDENIS. Die ons schiep; (4c)

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

Brood en beker
orgelspel, collecte

ONDERBREKING.

Lied.
BROOD EN BEKER.
Wij breken het brood
en delen het leven
zo kwetsbaar als het is.
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Wij drinken de beker
en delen het lief
dat ons toevalt,
het leed dat ons overkomt
tot alles is voldragen.
GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek en ongerust zijn het blijft niemand bespaard.
Bid voor die zorgzaam aandacht geven
het wordt van iedereen gevraagd.
Bid voor hen, jonge mensen,
die voor opbouw gegaan en
voor vrede uitgezonden,
zwaar letsel wordt toegebracht,
het leven verliezen.
Bid voor die ons waar dan ook
zijn voorgegaan - en er is
geen mens die niemand mist.
Met eerbied noemen wij:
Dat zij rusten in licht en vrede.
Geen mens vergeefs geboren;
geen goed voorgoed verloren.
Lied.

Dale over allen

t.:G. Kock
m.: A.Hnattyschyn

Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.

Woord en lied

Gezegend zijt Gij om adem en licht,
de bron uit wie wij geboren,
de einder waarheen we gaan, om zon en maan,
alles-en-alles in het bestaan geroepen,
't onnoembare wonder dat wij beleven.
Gezegend zijt Gij om hart en ziel,
de hoop die gaande houdt,
de belofte waarop wij koersen.
A.:

GEZEGEND ZIJT GIJ, O HEER.

Gezegend zijt Gij om die
zorgzaam doen wat alledag vraagt,
eerbiedig omgaan met het leven en
nooit genoemd uw naam waar maken, om kracht en woord
van profeten toen en nu,
die opstaan tegen alle pijn,
mensen waardig leven geven.
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Gezegend zijt Gij om Jezus Christus,
die U in het leven voluit vertrouwde
en mensen trouw was tot het uiterste.
A.:

GEZEGEND ZIJT GIJ, O HEER.

Gezegend zijt Gij om hem
die ten afscheid brood nam,
het brak, deelde en zijn vrienden zei:
dit ben ik, hart en ziel
met u gedeeld, voor u gebroken, om hem die op het laatst zijn beker
overreikte en zijn vrienden zei:
neem deze van mij over,
drink hem samen en geef hem door:
mijn testament voor u, een nieuw begin.
Gezegend zijt Gij om hem
die ons ten slotte heeft gezegd
te leven zoals hij:
trouw aan mensen koste wat kost;
trouw aan de Vader
in wie alles wordt voltooid.
A.:

GEZEGEND ZIJT GIJ, O HEER.

Gezegend die zijn zoals hij:
stem voor de stommen
oor voor de doven
oog voor de blinden met het volste vertrouwen
in alles komt goed; Liefde heeft
het laatste woord.
Gezegend die zijn zoals hij:
in geen dood, geen graf berusten,
aan geen kwaad ten onder.
Gezegend die bidden zoals Hij.
Gezongen

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
Orgel inleiding

GEBEDEN.

Lied.

Alles wat adem heeft

t.: I. Gerhartd
m.: A. Oomen
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Ergens op aarde
zingt een vogel
door de stilte heen.
En al hoort niemand het,
toch heeft het zin. Hoe alledaags ook,
luister en verwonder je:
het leven zingt.
Alles wat adem heeft

Lied.

Ergens op aarde
opent een bloem haar hart
voor het licht.
En al ziet niemand het,
toch heeft het zin. Hoe alledaags ook,
kijk en verbaas je:
het is een wonder.
Alles wat adem heeft

Lied.

Ergens op aarde
hervindt een mens zichzelf
treffen er twee voorgoed elkaar.
En al weet niemand het,
toch heeft het zin. Hoe alledaags ook,
wees dankbaar:
liefde is een blij geheim.
Alles wat adem heeft

Lied.

ZEGENWENS.
ZEGENEN WIJ ELKAAR
HARTELIJK EN NABIJ.
EN MOGE GOD EN GOED
ONS ZEGENEN IN DE NAAM VAN
VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST.
AMEN.

ORGELSPEL
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