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JEZUS’ DOOP

Dit is mijn dienaar. 

Blinden opent hij de ogen, 

gevangenen bevrijdt hij uit hun kerker 

en die in duisternis zitten uit hun benauwenis.’
(Jesaja 42)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF Orgelspel

INTREDE Lied

Door het donker hier gekomen; c1-4-5

t.: Sytze de Vries

m.: Willem Vogel

WELKOM.

Welkom hier

aan de voet van 'n nieuw jaar,

van weer een ontdekkingsreis,

Welkom hier 

waarnaar je ook uitziet, 

waarvoor je wellicht beducht bent.

Welkom hier

wie samen met 'n ander gaat

en wie er alleen voor staat.

Welkom u allen hier 

omwille van elkaar, in Gods naam. +

Lied. Door het donker hier gekomen; (c6)

SCHULD BEKENNEN.

V.: Waak over je gevoelens . . . 

't worden je gedachten.

Waak over je gedachten . . . 

't worden je woorden.

Waak over je woorden . . . 

't worden je daden.

Waak over je daden . . . 

't wordt gewoonte.

Waak over je gewoonten . . . 

't wordt je geweten.

Waak over je geweten . . . 

't is je hele wezen.

A.: VERGEVEN WIJ ELKAAR

EN VERGEVE ONS GOD EN GOED.

BEZINNING. Woorden lied

A.: Gij hart Gij bron van leven P. Verhoeven

ontferm U over ons. Taizé

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

Goede voornemens 

wortelen vaak 

in vurige wensen.
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A.: Gij hart Gij bron van leven

ontferm U over ons.

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

'Beste wensen'

betekent pas iets wanneer

wensen vaste beloften zijn.

A.: Gij hart Gij bron van leven

ontferm U over ons.

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

De tijd je toegemeten 

kun je bewust beleven 

of inderhaast verjagen.

A.: Gij hart Gij bron van leven

ontferm U over ons.

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

GEBED.

Dat het vuur blijft branden 

het licht helder stralen -

de hemel in zicht 

en de horizon open.

Dat we verder zien 

dan we kijken kunnen -

verder reiken 

dan te halen is -

meer verwachten 

dan te berekenen valt.

Dat we U, God en Goed

mét ons weten

in tijd en eeuwigheid.

AMEN.

Kort orgel

EERSTE LEZING. Jesaja 42,1-4.6-7

Zo spreekt de Heer:

'Dit is de dienaar die Ik steun; mijn uitverkorene in

wie Ik behagen schep. Mijn geest stort Ik over hem

uit. Recht en gerechtigheid brengt hij onder de vol-

ken. Hij roept niet, schreeuwt niet en heeft op straat

niet het hoogste woord. Geknakt riet breekt hij niet, 

'n kwijnende vlaspit dooft hij niet. Onvermoeibaar

laat hij op aarde gerechtigheid gloriëren en onafge-

broken zegevieren. 
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De verste kusten zien naar hem uit. Ik roep hem en

neem hem bij de hand. Ik waak over hem en maak

hem voor de mensen tot teken van mijn verbond, tot

licht voor de volken. Blinden opent hij de ogen, ge-

vangenen bevrijdt hij uit hun kerker en allen die in

duisternis zitten haalt hij uit hun benauwenis.'

Lied. Als een ster in lichte luister (2c.)
t.: S. de Vries

m.: W. Vogel

EVANGELIE. Lucas 3,15-16.21-22

Toen het volk vol verwachting was en iedereen zich

aangaande Johannes de vraag stelde of hij wellicht de

Messias was, maakte deze aan alle twijfel aldus een

einde: 'Ik doop met water, maar er komt iemand die

sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn

sandalen los te maken. Hij zal dopen met heilige geest

en met vuur.' Terwijl al het volk zich liet dopen en

Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.

En in de gedaante van een duif daalde de heilige

Geest op hem neer en een stem uit de hemel sprak:

'Gij mijn zoon, mijn welbeminde; in jou heb Ik mijn

behagen gesteld.'

Lied. Als een ster in lichte luister (2c.)

MEDITATIE.

Als huisarts heb ik vaak te maken met vragen

op religieus en spiritueel gebied.

Ik krijg dan vragen als 'waar leef ik voor?',

'wat is mijn plaats in het geheel?',

'waarom moet ik lijden?',

'wat betekent doodgaan voor mij?'

Vroeger werden gedachten over deze thema's

besproken met de pastoor of de dominee.

Maar voor veel mensen

is die religieuze basis weggevallen.

De huisarts wordt steeds vaker gezien

als aanspreekpunt op dit gebied.

In mijn praktijk merk ik 

dat een opmerkelijk deel van mijn tijd

in beslag wordt genomen

door het communiceren over deze onderwerpen. 
(Paul van Dijk, huisarts, 

in Psalm 32, Brab. Dagbl. 30/12/09)

Tegen het einde van 2009 was bovenstaande uitspraak

in de krant te lezen in de column van een huisarts. 

Hij verwijst naar 'vroeger' toen - zo zegt hij - mensen

meestal priesters en dominees confronteerden met hun

levensvragen. 

Die rol of functie hebben samen met heel veel andere

'leken' de huisartsen blijkbaar overgenomen.

*
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In mei vorig jaar publiceerde Jeannette den Hartog de

conclusie van het onderzoek dat zij namens de

gemeente Tilburg had gedaan naar de leefbaarheid

van bepaalde wijken en het welbevinden van de

mensen daar. 

Haar conclusie en tevens aanbeveling en advies: 

'Het gaat om het gezamenlijk optrekken met mensen

en aansluiten bij hun leefwereld. Present zijn, dat is

het begin. En present blijven, daar gaat het om.

Eigenlijk net als het buurtpastoraat dat vroeger werd

geboden door kerk, pastoor of diaken.' 
(Jeannette den Hartog in Gezocht: buurtpastor (m/v) 

Brab. Dagbl. vrijdag 29 mei 2009).

Zonder 'de oude tijden' te verheerlijken vraagt de

onderzoekster feitelijk om mensen die permanent en

laagdrempelig het werk van de vroegere kerkelijke

'bedienaren' overnemen, omdat een presentie als die

van hen noodzakelijk is voor het zich welbevinden

van mensen en voor een gezonde gemeenschap. 

De kerken hadden blijkbaar een weinig gerucht-

makende maar niet te onderschatten taak in de

samenleving. 

Grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam komen

daar inmiddels ook openlijk voor uit.

De overdracht van vroegere 'kerkelijke' taken krijgt

ook op andere terreinen gezicht. 

Missie- en ontwikkelingswerk werd destijds in een

adem genoemd met 'professioneel' religieuzen zoals

zusters, fraters, paters. 

Op de dag van heden sta je verbaasd wanneer je 'ns

optelt hoeveel met name jonge mensen alleen al uit

Helvoirt iets tot veel aan ontwikkelingswerk gedaan

hebben en nog doen. In Malawi, Congo, India, Sri

Lanka, Belarus en waar al niet meer. 

Zij zijn zelf een tijdlang ter plekke geweest en blijven

zich na terugkeer inzetten voor de nood die ze ginds

gezien en beleefd hebben. 

Ook in deze lijken de authentiek christelijke zending

en opdracht door mensen 'uit het veld' overgenomen

en voortgezet te worden. 

De Paters van Cadier en Keer specialiseren zich dit

jaar al een kwart eeuw in het vormen, uitzenden en

begeleiden van jonge 'leken' naar Afrikaanse missie-

en ontwikkelingsgebieden.

Iets heel anders, maar wel onderdeel van dezelfde

ontwikkeling, is de inbreng en inspraak die mensen

willen bij de viering van hun huwelijk, de doop van

hun kind en zeker bij het afscheid van hun overleden

dierbaren. 

Op dit punt botst het verlangen van mensen nogal

eens met de kerk en haar bedienaars, die met vaste

regel en harde norm het enige ware gezicht van de

kerk menen te - moeten - tonen. 

Maar wanneer op zo goed als elk terrein sprake is van

een ontwikkeling van 'institutioneel kerkelijk' naar

'christelijk menselijk', dan zal het ook in deze niet

anders kunnen en mogen. 
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Wat er momenteel aan ontwikkelingen gaande is mag

als winst gezien en moet als vooruitgang gewaardeerd

en gestimuleerd worden. 

Het is het werk van de Goede Geest. 

Er is weer een heel jaar kans om met Hem - en dus

niet bang en beducht, niet slapjes of slaafs - te werken

aan een betere wereld en een open kerk.

Wat aan de voet van het tweede decennium van de

éénentwintigste eeuw vele oprechte katholiek-

christenen benauwt is het starre dogmatisme van de

hoge kerk, terwijl allerwegen ervaren wordt dat het

mystieke beleven steeds meer de drager en inspirator

van geloof en kerkgemeenschap wordt. 

Ook benauwt het, dat organisch gegroeide parochies

worden omgesmolten tot grote papieren kerk-

juridische eenheden. 

Een ander geluid zal van onder moeten komen, maar

tot nu toe is niet veel meer te horen dan een terloopse

opmerking en berustend zuchten.

Alleen wanneer de kerk erin slaagt

om van privé jacht inloopschip te worden

blijft zij in de nabije toekomst in de vaart . . .
(bedenker ons niet bekend)

Willen geloof en kerk in de toekomst leven

verwekkend zijn, dan moeten ze zich bevrijden uit de

greep van wet en weet en gegrepen worden door

intuïtief beleven en mystiek ervaren. 

Situaties waar - in de maatschappij - het visioen

verdrongen wordt door het nuttigheids-denken of - in

de kerk - door dogmatisme, die situaties moeten

worden open gebroken . . . . in Gods naam ! 
(P.V. naar Tjeu van den Berk)

Orgel

inleiding lied

BELIJDENIS

A.: Om een mens te zijn; (1c) H. Jongerius

Gotha 1715

Bij alwat gebeurt 

en je ooit overkomt -

vertrouw op God en Goed 

als vaste grond onder de voet 

en gezel om mee te gaan.

A.: Om een mens te zijn; (1c)

Op de weg die je gaat, 

en de tocht die je maakt -

verlaat je op die 

langs klip en kloof 

een spoor van Liefde trok.
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A.: Om een mens te zijn; (1c)

Bij alwat je voelt, 

hoopt en vreest -

bewaar de geest 

die in je vonkt tot 

alles aan het licht komt.

A.: Om een mens te zijn; (1c)

ONDERBREKING. Brood en Beker 

Collecte 

Lied.

BROOD EN BEKER.

Brood is er om van te eten 

en om te weten 

mens van de aarde te zijn.

Brood is er om te delen

en om te weten

verbonden Gods mensen te zijn.

GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek en ongerust zijn; 

het overkomt iedereen. 

Bid voor die ziek en oud bijstaan; 

iedereen wordt ooit gevraagd.

Bid voor hen, jonge mensen, die

tot opbouw en vrede uitgezonden,

zwaar letsel wordt toegebracht,

lijf en leden riskeren, 't leven verliezen.

Bid voor die ons zijn voorgegaan. 

Met eerbied noemen wij:

Denk aan die achterblijven. 

En wie van ons mist niemand?

GEBED AAN TAFEL.

A.: Een glimp van U t.: P. Verhoeven

in het brood gebroken m.: W. Vogel

het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

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.



- 8 -

Gezegend zijt Gij om hart en ziel, 

de hoop die gaande houdt, 

de belofte waarop wij koersen.

A.: Een glimp van U 

in het brood gebroken 

het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

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.

Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 

die U in het leven voluit vertrouwde 

en mensen trouw was tot het uiterste.

A.: Een glimp van U 

in het brood gebroken 

het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

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

allen vereeuwigd.

A.: Een glimp van U 

in het brood gebroken 

het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor de stommen 

oor voor de doven 

oog voor de blinden -
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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.

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. Woord en lied

Lied. De vreugde voert ons (1c) t.: S. de Vries

m.: W. Vogel

Voor mensen die ziek zijn, 

vereenzaamd mismoedigd - 

met zichzelf geen raad weten; 

huiveren voor wat komt. 

Wees hen nabij.

Lied. De vreugde voert ons (1c)

Voor mensen die niet eens 

hun kinderen te eten kunnen geven; 

van huis gevlucht, verdreven zijn en 

in den vreemde zijn blijven steken. 

Doe iets.

Lied. De vreugde voert ons (1c)

Voor mensen die 

de verleidelijke mammon weerstaan; 

die om recht en gerechtigheid 

macht en majesteit trotseren. 

Word één van hen.

Lied. De vreugde voert ons (1c)
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ZEGENWENS.

Zegenen wij elkaar 

bij alle lief en leed 

en moge God en Goed 

ons zegenen in de naam van 

Vader, Zoon en Heilige Geest

A.: Amen.

ORGELSPEL
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