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Wat de geest voorstaat botst met egoïsme. 

Die twee liggen met elkaar overhoop en 

belemmert je te doen wat je zou willen doen. 

Neem de geest als gids, dan is er niets 

wat je dwingt en ben je vrij mens. 
(Galaten 5)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF Orgelspel

INTREDE Het leven voert ons (3c) t.: Sytze de Vries

m.: Willem Vogel

WELKOM.

'Wij zijn voor de vrijheid geschapen.

Houd dus stand en laatje niet

weer een slavenjuk opleggen.

Ge bent geroepen om vrije mensen te zijn.

Maar misbruik de vrijheid niet

als voorwendsel voor zelfzucht.'

Dit schreef Paulus aan de christenen

van Galatië - binnenland Turkije.

Bevrijd van bevoogding 

wil niet zeggen 'doe maar raak'

of 'doe maar niets'.

Vrij van bevoogding betekent

zelf verantwoording nemen.

Slaafs volgen of zomaar meelopen

is gemakkelijker dan zelf 

je weg en standpunt bepalen.

Welkom u allen hier

omwille van elkaar, 

in Gods naam samen. +

Lied. Het leven voert ons (2c)

SCHULD BEKENNEN.

V. Je was ziek -

ik zocht je niet op.

Je was alleen -

ik hield je geen gezelschap.

Je had honger -

ik gaf je niet te eten.

Je had dorst -

ik liet je niet drinken.

Je was vreemde, vluchteling -

ik nam je niet op.

Je vroeg om je recht -

ik kwam niet voor je op.

Je stierf en 

werd vergeten.

A.: VERGEVEN WIJ ELKAAR

EN GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING. Woord en lied

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

ontferm U over ons. Taizé

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.
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Probeer met anderen 

samen op te trekken en 

toch je eigen weg te gaan.

A.: Gij hart Gij bron van leven 

ontferm U over ons. 

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

Vrij zijn verplicht je

tot keuzes maken en zelf

verantwoordelijkheid nemen.

A.: Gij hart Gij bron van leven 

ontferm U over ons. 

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

Niets wat zo verplicht 

als vrijwilligerswerk en 

gewekte verwachtingen.

A.: Gij hart Gij bron van leven 

ontferm U over ons. 

Gij adem ziel in mensen 

ontferm U over ons.

GEBED.

Wanneer ik zie 

hoe in de winter 

onder dor en dood 

léven schuilgaat -

wanneer ik zie 

hoe in de lente alles 

zich toch weer ontvouwt 

en tooit als nieuw -

dan groeit in mij 

het blije vermoeden dat 

in alwat is en gebeurt 

Gij de krachtbron bent -

dan durf ik hopen

op leven dat is en blijft

en eens in U

zijn voltooiing vindt.

Amen. 

Lied. t.: M. Zagers

m.: W. Vogel

A.: We zijn geen vreemden voor elkaar

al spreken we andere talen.

We zijn geen vreemden voor elkaar

we zijn van één zon de stralen. 

K.: We vormen een geheel

en jij en ik zijn deel -

A.: waar een mens lijdt

lijdt heel de wereld.
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EERSTE LEZING. Paulus' brief aan

de Galaten 5,1.13-18

Broeders en zusters.

Wij zijn voor de vrijheid geschapen. Houdt dus stand

en laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Ge bent

geroepen om vrije mensen te zijn. Maar misbruik de

vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Dien

elkaar in liefde, want de hele wet is vervat in dit éne

gebod Bemin je naaste als jezelf. Als jullie bezig blijft

met elkaar af te snauwen en toe te takelen dan vrees ik

dat ge tenslotte elkaar naar 't leven zult staan.

Wat ik bedoel is dit: leef naar de geest, dan zal zelf-

zucht je het leven niet dicteren. Zelfzucht wil niet wat

de geest wil en omgekeerd. De geest botst met egoïs-

me. Die twee liggen met elkaar overhoop en dit be-

lemmert je te doen wat je zou willen doen. Neem de

geest als gids, dan is er niets wat je dwingt en ben je

vrij mens.

Lied.

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. 

K.: We vormen een verband

zijn aan elkaar verwant -

A.: waar een mens sterft

sterft heel de wereld.

HET EVANGELIE. Lucas 9,51-62

Vastberaden op weg naar Jeruzalem zond Jezus boden

voor zich uit om in een Samaritaans dorp zijn verblijf

voor te bereiden. Maar de Samaritanen wilden Hem

niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis

was. Toen Jakobus en Johannes dit gewaar werden

vroegen ze: 'Heer, zullen we vuur uit de hemel over

hen afroepen dat hen verdelgt?' Hij keerde zich om en

wees hen streng te-recht. Ze weken uit naar een ander

dorp. 

Onderweg zei iemand tot Hem 'Ik volg u, waar ge ook

heen gaat.' Jezus sprak tot hem: 'De vossen hebben

holen en de vogels hun nesten, maar deze Mens heeft

niets waarop hij zijn hoofd kan laten rusten.' Tegen

iemand anders zei hij: 'Volg me.' Maar deze vroeg of

hij eerst even naar huis terug mocht om zijn vader te

begraven.' Jezus zei tegen hem: 'Laat de doden hun

doden begraven; maar jij, kom op en verkondig het

Rijk Gods.' Weer een ander zei: 'Ik zal u volgen, Heer,

maar laat mij eerst afscheid nemen van thuis.' Tot

hem sprak Jezus: 'Wie de hand aan de ploeg slaat

maar omziet naar wat achter hem ligt deugt niet voor

het Rijk Gods.'
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Lied.

A.: We zijn een leven onderweg 

al volgen we andere wegen. 

We zijn een leven onderweg 

en wie komt geen ander tegen.

K.: De grond van dit bestaan 

in vrede samengaan

A.: wie een leven redt 

redt heel de wereld.

MEDITATIE.

De dingen groeien, bloeien

en wenden zich tot hun bestemming.

Alles keert terug tot zijn wortel en

terug tot de wortel is stilte.
(Lao-Tse)

-

Wanneer stilte

hart en wortel van de werkelijkheid is,

hoe 'reëel' is onze herrie-achtige wereld dan nog

of hoezeer is die van het leven vervreemd ?

En hoe realistisch zijn dan niet de religieuzen

met hun dagelijkse vaste ritme van

handen uit de mouwen en handen gevouwen -

arbeid en bezinning, werken en rusten -

tijd van spreken, tijd van zwijgen -

wat voor realisten zijn dan niet de monniken

- vaak voor wereldvreemd gehouden -

die hun dagen in stilte beleven ?

-

Niets zegt zoveel als stilte. 

Niets doet zoveel als rust.
(Peer Verhoeven)

Dat kloosters, met name van beschouwende ordes

waar stilte en rust de sfeer van leven bepalen, 

voor zeer velen een geliefd tijdelijk onderkomen

vormen is al langer bekend. 

Daar, in dat vaste ritme, in die stilte en rust is 

iets tot veel te vinden wat in onze samenleving

ontbreekt en als een groot tekort ervaren wordt. 

Dezer dagen verscheen Plezier in je werk, een boek

over werk, bedrijf, spanning en ontspannen 

van de Duitse benedictijn Anselm Grim en 

de Nederlandse christen-politicus Hein Pieper. 

De abtprimaat - eerste man wereldwijd - van de

benedictijnen, Notker Wolf, blijkt ontzettend goed op

de hoogte te zijn van de vele geestelijke stromingen

en trends die in onze tijd opgang doen en van 

allerlei communicatie-middelen nu. 

In zijn boek Wat we van monniken kunnen leren

'schuurt' hij zelden tegen de kerk of haar leer aan,

maar richt hij zich tot de maatschappij en alles 

wat buiten de kloostermuren gaande is. 



- 6 -

Er blijkt hem maar heel erg weinig te ontgaan. 

De Nederlandse rechtsgeleerde, denker en dichter

Hein Stufkens publiceerde vijf jaar terug zijn advies

voor 't leven van mensen hier en nu, getiteld 

Gelukkig zijn; de monnik als model. 

En in de interviews met bekende Nederlanders

gebundeld in In naam van de natuur over duurzame

ontwikkeling, leiderschap en persoonlijke verandering

worden kloosterlingen - van woestijnmonniken en

beschouwende monialen tot de actieve religieuze

congregaties - gezien als mensen die een vaste basis

beleven en een heilzame lijn volgen voor 

zowel maatschappelijke als persoonlijke ontwikkeling

van hoog tot laag. 

Wij moeten de monnik in onszelf ontdekken. Dan

kunnen we 'n bijdrage leveren aan de omvorming van

de westerse samenleving, die zo uit balans is door de

fixatie op het uiterlijke goud - materiele welvaart - en

de verwaarlozing van het innerlijke goud - 

de rijkdom van de ziel. 
(H. Stufkens Gelukkig zijn, p. 8)

Kort orgel

Wij zijn voor de vrijheid geschapen. Houdt dus stand

en laatje niet weer een slavenjuk opleggen. Ge bent

geroepen om vrije mensen te zijn.

Dit schreef Paulus aan de christenen van Galatië en 

is dit weekend in kerken te horen. 

Op dit moment loopt in onze streken het aantal

voorgangers van de katholieke kerk snel terug. 

De pastorieën komen leeg te staan en om toch 

ergens een kerkelijk aanspreekpunt te hebben 

schieten de 'pastorale centra' uit de grond. 

Maar erg vaak blijven de activiteiten in en via 

deze centra erg binnenkerkelijk en beperken ze zich 

tot de verzorging van enkele sacramenten: 

voorbereiding en viering van doop, eerste communie

en vormsel; 'misintenties' opnemen en mensen bij

overlijden, rond avondwake en afscheidsviering

aanhoren en van dienst zijn. 

Het is te hopen dat mensen in de parochies zó 

elkaar nog lang hartelijk van dienst zullen zijn. 

Maar een religieus/christelijke gemeenschap 

is van méér bezield dan van ritueel en vieren. 

Voor dit méér dat niet als 'extra' of 'toetje' maar 

als fundament en basis voor al het andere fungeert, 

zouden christenen - nu ze een nieuwe levende kerk,

vitale en herkenbare parochies moeten opbouwen - 

te rade kunnen gaan bij de religieuzen, bij de

kloosters: hoe bescheiden zij zijn in het gebruik van

het gebodene, - zich storen aan het ritme van dag en

nacht, licht en donker, - het evenwicht bewaren en

bewaken tussen arbeid en bezinning, werken en

rusten, tussen stilte en uitgelaten zijn, - hoe zij voor

anderen óverhebben, - dienen goeddeels boven

verdienen stellen, - in hun beroep allereerst een

roeping beleven en dit leven met anderen delen.
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In de nabije toekomst zal de religieus/christelijke

parochie bestaan uit mensen die dit menselijke

oerreligieuze leven tegenover elkaar uitspreken 

- het hoeft niet meteen 'geloften' te heten -, 

samen levend houden en tot heil van mens en

samenleving trachten waar te maken.

De kloosterling verdwijnt niet; integendeel: 

die komt buiten de muren aan het licht.

Kort orgel 

BELIJDENIS Lied.

Geest die vuur en liefde zijt 

Geest die leeft van eeuwigheid, 

voortkomt van de Zoon en Vader, 

leid o Heer ons altijd nader 

door Uw liefde door Uw licht 

tot uw heilig aangezicht.

Geest van wijsheid, Geest van raad 

aller dingen zuiv're maat, 

trooster die met wond're krachten 

bijstaat wie in leed versmachten, 

wees ons op de levenszee 

vaste baak en veil'ge ree.

Geest die waakzaam zijt en sterk 

hoed bet schip van Christus' kerk. 

Stuur het tot aan't zalig ende 

tot der tijden loop zich wende 

van deez' onbestendigheid 

in Uw stralend' eeuwigheid.

ONDERBREKING. Brood en Beker

Orgelspel en collecte

Lied.

BROOD EN BEKER.

V.: 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 

zolang we onderweg zijn -

een glimp van U

in het brood gebroken

het leven gedeeld;

in de beker gedronken

ons dagelijks lief en leed.
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GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek zijn

in het ongewisse verkeren;

het blijft niemand bespaard.

Bid voor die zwak en oud bijstaan;

dat zij alle zorg blijven opbrengen.

Gedenk hen met wie wij 

lief en leed deelden en 

die ons zijn voorgegaan. 

Met eerbied noemen we:

Bid voor die omkomen van honger -

door geweld - in het verkeer.

Bid voor hen, jonge mensen, die 

voor vrede en veiligheid uitgezonden, 

lijf en leden riskeren, 't leven verliezen.

Bid voor die achterblijven, - treuren. 

Er zij licht, vrede, rust.

GEBED AAN TAFEL. Gezongen, gezegd

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.

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.
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Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 

die voluit op U 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 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 die op het laatst

zijn beker overreikte 

en zijn vrienden zei: 

Overnemen, delen en doorgeven; 

mijn testament voor u, 

een nieuw begin.

Gezegend zijt Gij om die ons 

tenslotte heeft gezegd 

te leven zoals hij: 

trouw aan mensen koste wat kost; 

trouw aan de Vader 

in wie alles wordt voltooid.

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 stommen, 

oor voor doven, 

oog voor 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. 

ONZE VADER. Gezongen

COMMUNIE. Brood en 

leven delen.

Deel brood en beker.

Deel met Hem het leven

waarin wij één zijn en 

waarvan God het hart is.



- 10 -

ONDER DE UITREIKING.

Lied.

GEBEDEN. Woord en lied

A.: Wat in mensen leeft t.: M. Zagers

aan vreugde en verdriet m.: W. Vogel

het wordt gedragen

op de woorden van een lied.

Denk aan de mensen 

die worden geknecht, 

in hun vrijheid beknot 

niet zichzelf mogen zijn.

A.: Wat in mensen leeft

aan droom en visioen

het staat geschreven

in verhalen nu en toen.

Denk aan de mensen 

die niet zichzelf kunnen doen 

afhankelijk zijn van anderen 

bij alles op hulp aangewezen.

A.: Wat in mensen leeft

aan twijfel en geloof

het houdt ons gaande

als een stille stem van hoop.

Denk aan de mensen 

die onmachtigen bijstaan, 

anderen van schuld en schaamte 

vrij pleiten en bevrijding brengen.

A.: God die ons omgeeft

Uw schepping niet verlaat

naar wie wij leven

hart en ziel van wat bestaat.

ZEGENWENS.

Zegenen wij elkaar 

bij lief en leed 

met hart en handen. 

En zegene ons God en Goed 

in de naam van 

Vader Zoon en Heilige Geest.

Amen.
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