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VIERING VAN OUDJAAR

Ik ben medeschepper
van mijn heden en toekomst.
Ik begrijp nu dat niets op zichzelf staat,
maar dat alles met alles verbonden is.
Dat u en ik deel uitmaken
van de grote symfonie van het leven.
Wat ieder mens waar ook ter wereld
denkt en doet, is bepalend voor de toekomst
van de aarde en het leven daarop.
(Irene van Lippe-Biesterfeld)

OPEN KERK

HELVOIRT

Orgel

VOORAF.

Ter eigen overweging

Bevrijd van angst
Onze grootste angst is niet
dat wij onvolmaakt zijn
maar dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw,
dat ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af
wie we zijn om ons briljant, prachtig
talentvol, fantastisch te wanen?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Jij bent een schepping van God.
Je onbelangrijk voordoen
bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
om andere mensen zich bij jou
niet onzeker te laten voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld
om te stralen als kinderen, geboren
om de glorie van God te openbaren,
die niet alleen in sommigen
maar in ieder van ons is.
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen
toestemming om hetzelfde te doen.
Zelf vrij van angst,
bevrijden wij anderen vanzelf.

(Marianne Williamson,
in 1994 uitgesproken
door Nelson Mandela
tijdens zijn inaugurale rede
bij de aanvaarding
van het presidentschap van Zuid-Afrika)
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Lied

INTREDE
A.:
K.:

A.:

A.:
K.:

A.:

Er is licht, er is donker
t. M. Zagers
en het is goed.
m.: W. Vogel
Licht om al wat groeit en bloeit
van harte te bewonderen;
donker om de sterren
aan de hemel te zien flonkeren.
Er is licht, er is donker zo is het goed.
Er is zomer en winter
en het is goed.
Zomer om te reizen zonder
zorgen heel de wereld rond;
winter om te rusten
met de aarde die op adem komt.
Er is zomer en winter zo is het goed.

WELKOM.
Welkom vanavond
Oudjaar 2009
het jaar waarin
voor het eerst een kleurling
president van de VS is geworden.
Wie had dit vijfentwintig jaar terug
durven voorspellen ? het jaar waarin
de strijd in Afghanistan verder woedt,
onder burgers en militairen
slachtoffers blijft maken en
vrede niet dichterbij lijkt te brengen.
Het is alsof ook dit went ! het jaar waarin
Koninginnedag bloedig verstoord werd
en menigeen zich is gaan afvragen
of grote volksfeesten
in de toekomst nog wel kunnen het jaar waarin
een economische en maatschappelijke
crisis is ontstaan die bij het 'volk'
veelal verzwegen verontwaardiging oproept
en het vertrouwen in prominent en gezag
danig heeft ondermijnd.
het jaar waarin
Mexicaanse griep en Q koorts
de gemoederen hebben beziggehouden
om het risico van ziek worden
en ook om de dierenlevens die het
ook nu weer massaal kost -
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het jaar waarin
de zoektocht van velen naar
zin en oriëntatie in het leven
onverminderd is doorgegaan.
*
Oudjaar 2009 is geen deur
die je achter je dichttrekt.
Oudjaar is eerder een raster
dat het verleden fijntjes doorlaat
en uit wat was selecteert
wat blijft en meegaat nieuwjaar in.
*
Wat zich in ieders leven
het afgelopen jaar heeft voorgedaan
aan lief en leed, zoet en zuur wat ieder meeneemt vanuit
het jaar dat voorbij raakt
naar de tijd die komt wat de aarde is overkomen,
in de wereld is gebeurd
de mensen overkomen wat angst inboezemt, bezorgd maakt
wat vreugde brengt, deugd doet,
hoop geeft, verwachting schept . . .
het galmt als een echo na,
nestelt zich diep en laat zich
bij tijd en wijle horen en voelen.
*
De beste wensen die wij vanavond
plechtig of terloops
naar elkaar uitspreken
mogen zijn als beloften die we doen:
op mij kun je rekenen;
de hand die ik geef
blijft toegestoken.
Welkom u allen hier
op deze laatste avond van het jaar,
omwille van elkaar in Gods naam.
A.:
K.:

A.:

Er is spreken en zwijgen
en het is goed.
Spreken om te zingen
van het goede dat de aarde geeft;
zwijgen om te horen
wat geheimvol in ons mensen leeft.
Er is spreken en zwijgen zo is het goed.

SCHULD BEKENNEN.
V.:

Water dat dorstigen laaft
lest onze hete dorst.
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Brood met hongerigen gedeeld
stilt onze honger.
De mantel die verkleumden kleedt
geeft ons warmte.
Het woord dat bedroefden troost
doet ons deugd.
God en Goed van harte beleefd
geeft zich aan ons te kennen.
A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

Woord en lied

BEZINNING
A.:

Door het donker hier gekomen; (c1)
t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

Alles heeft z 'n tijd:
ontwaken in de ochtend,
kalmeren in de avond
en rusten in de nacht.
A.:

Oude dromen, haast vervlogen; (c4)
Alles heeft z 'n tijd:
werken en rusten,
spreken en zwijgen;
doorgaan en stilstaan.

A.:

En met allen die gegaan zijn; (c5)
Alles heeft z’n tijd:
druk bezig en stil bidden,
samen en alleen zijn;
je verzetten en aanvaarden.

A.:

Zolang wij nog durven hopen; (c7)

GEBED.
Zijn we niet van U vervuld
dan hangen we ons vol en
raken bedolven onder veel te veel.
Zijn we niet met U op weg
dan jagen we achter alles aan
en vinden nergens wat we zoeken.
Zijn we niet door U begeesterd
dan vergaat ons de lust
en ontzinkt ons de moed.
Wees daarom met ons jaar in
jaar uit en ga voor ons uit
alle dagen ons toegemeten,
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Gij,
hoe ook genoemd,
Hart van alle leven.
Gezongen
V.:
A.:

V.:
A.:

Als Gij niet zijt
de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga als Gij niet zijt
wie ben ik dan in tijd
en eeuwigheid ?

EERSTE LEZING.
De dag komt dat God en Goed
een nieuw begin maakt
met de mensen.
Wat Hij wil en voorheeft
legt Hij in hun binnenste
en grift hen in het hart
dat Hij hun God is
en dat zij z'n mensen zijn.

t.: P. Verhoeven
m.: W. Vogel

Woord en lied
Jeremia 31

Orgel kort
Vanuit innerlijk ervaren en mystiek
breekt een nieuwe religie door.
Ze leidt niet tot moord en doodslag,
maar tot leven en samenleven.
Wie woont in het mysterie ziet in alles
en iedereen hetzelfde mysterie,
respecteert het en heeft het lief.
(NaarHein Stufkens)

A.:

Op wacht bij hun schapen
t.: H. Beex
maken mensen zorgen
m.: J. Vermulst
wat brengt ons de morgen
aan nieuwe zorg.
Zie dan naar boven
laat Uw hart geloven.
Wij wachten met gebeden (3x)
op onze God.
De tijd is aanstaande
dat de een de ander
niet meer op God
attent hoeft te maken.
Iedereen, groot en klein,
kent Hem van binnenuit.

Jeremia 3l

Orgel kort
Mystiek, de stille intuïtie
dat alle leven met elkaar verbonden is
in een mysterievol geheel,
gaat mensen bewust maken
van de band die ze hebben
met elkaar en met de hele schepping.
(Karen Armstrong)
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A.:

Een teken een wonder
kleine vlam van leven;
een kind ons gegeven
in Bethlehem.
Dauw uit den hoge
ligt nog in zijn ogen.
Wij wachten met gebeden (3x)
op onze God.
Jezus van Nazaret
Een oud kleed met
een nieuwe lap herstellen ?
Het oude kleed scheurt weer
en het nieuwe heb je verknipt.
Nieuwe wijn
in oude zakken ?
De zakken barsten en
de wijn ben je kwijt.

Koester dus het oude niet;
verklaar het niet heilig.
Zie uit naar de toekomst
en verlang naar het nieuwe.
Orgel kort
Het Leven geloven en
voluit vertrouwen,
thuis in Gods schepping,
mensen nabij en grenzeloos trouw
koste wat kost . . .
dit is Jezus van Nazaret,
zijn evangelie, zijn Christendom
- niet verdund, ongepolijst.
A.:

Een reis haast ten einde
wachten hopen vrezen
een ster is gerezen
een vonk nieuw licht
brandt in de harten
maakt de stappen vaster.
Wij wachten met gebeden (3x)
op onze God.

HET EVANGELIE.

Matteüs 5.20

Zo sprak Jezus van Nazaret
zijn vertrouwen in het leven uit.
'Wat te eten en te drinken en waarmee
je kleden, moetje grootste zorg niet zijn.
Want eten is je leven niet en
je kleren zijn niet je lijf.
Let eens op de vogels: ze zaaien niet,
maaien niet en slaan niet op in schuren.
Ze leven gegeven en komen niets tekort.
En, zeg nu zelf, wat zijn vogels
bij mensen vergeleken ?
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Gevraagd naar waar het in 't leven
eigenlijk om gaat, zei hij kortweg:
'Waar 't uiteindelijk om gaat is vertrouwen
dat Liefde het hart van het leven is.
Je kunt ook zeggen: heb lief; dat maakt
geen verschil en daarmee is alles gezegd.
Kort naspel orgel
OVERWEGING.
De laatste dag van mijn reis
ging ik met de geiten mee, de heuvels in.
Om te weten hoe het is, die eenzaamheid.
Ik nam niets mee als tijdverdrijf
en tijd zelf liet ik achter.
De geitenhoeder had niet veel te doen en ook
zijn honden geloofden het wel.
Instinct en gewoonte - zo leek het me bewaarden de kudde. De geiten graasden;
ik deed niet veel.
Bijna alles wat mij in mijn gewone doen
verontrust, loste in de stilte op; ik kon slapen.
De zon stond laag toen we naar huis toe gingen
en schitterend streek het licht
over het golvende land.
Ik denk dat van mijn hele reis
dit het beste was.
(Rennie van Windt)

Dit, die dag bij grazende geiten was de mooiste dag
van mijn hele vakantie, zegt deze Deurnese.
Niet de lange reis naar vreemde verten,
niet bezienswaardigheden bekijken en toeristische
plekjes bezoeken, maar die dag bij grazende geiten,
een slapende bond en een stille herder.
Gevraagd naar hoe hun vakantie was, zeggen
mensen gewoonlijk meteen waar ze heen zijn geweest
en hoever het wel niet rijden was - alsof dit iets zegt
over werkelijk 'vacare', vrij zijn !
Hopelijk gaan meer mensen zich bedenken en
beseffen, dat om uit te rusten rust geboden is.
Het gaat in de maatschappij van nu steeds weer
over werken, over werkgelegenheid, over recht
op werk, tot hoelang 't moet en politieke partijen
denken hoog te scoren met 'werk werk werk'.
Werken betekent productieve, betaalde arbeid
in zaken of diensten, maar het is een vraag
- nog maar door enkelen gesteld - of mensen in de
ontwikkelde landen, waar de arbeid vergaand
gemechaniseerd en geautomatiseerd is, zichzelf en
hun tijd nog wel kwijt kunnen in de heersende
opvattingen en vertrouwde vormen van arbeid.
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Al in 1997 wees de koningin in haar kerstrede
op het produceren van 'zinloze producten' en
anderen wezen op de agressieve reclames
- ook eerste kerstdag was er weer niet vrij van die mensen in 'n weggooimaatschappij verleiden
tot aanschaf en gebruik van allerlei overbodigs.
Kan de mens in dit spoor, bijna dwang, van
steeds maar méér menselijk overeind blijven of
moet hij zich - met regering en politiek voorop de waarde van kunst en cultuur bewust worden en
daaraan veel meer tijd en aandacht besteden;
niet als een luxe maar als zelfverwerkelijking.
'Verrijking van ons leven en samenleven
toont zich in schoonheid van kunst en cultuur en
in onderlinge betrokkenheid' zei Beatrix destijds.
Dergelijke gedachten mogen niet langer in de lucht
blijven hangen maar dienen de toekomst van
mens en samenleving nú mede te bepalen.
Naast arbeid en vakantie gaan ook kerk en
christelijk geloven er - volgens heel velen in de toekomst heel anders uit zien.
Een uiterlijk, door wetten en regels bepaald geloof,
wordt 'n innerlijk geloof; een van bovenaf opgelegd
geloof een van onderaf beleefd geloof. Een klakkeloos
aanvaard geloof wordt 'n kritisch doorleefd geloof;
een benauwend geloof 'n bevrijdend geloof . . .
We waren blijven steken in uiterlijke vormen, terwijl 't
eigenlijke van het geloof werd verwaarloosd: openstaan voor het 'heilig geheim' dat ons leven bepaalt.'
(em. abt Ton Baeten)

Dit 'heilig geheim' van het leven, dit 'mysterie'
zoals velen het in onze dagen noemen is veel meer
'n nauwelijks te verwoorden beséf dan een
voor eens en voor altijd omschreven léér.
Het wordt heel gevarieerd beleefd in schepping en
natuur, door mensen in zichzelf en hun medemens,
in woord en gebaar, in stilte en muziek,
in verzet en aanvaarden, in zorg en liefde.
Vele christenen worden er zich ervan bewust dat Jezus niet uit was op een grote organisatie, dat het Hem
niet ging om regeren, niet om sacramenten, maar om
levend teken zijn van wat vanuit je hart spreekt, - van
een wet die niet op een papieren document, maar inje
hart geschreven staat: Liefde
(Raimon Pannikar)
ZaligNieuwjaar.
Lied.
A.:

Ingeleid door orgel
Eer zij God in onze dagen (2c.)
t.: W. Barnard
m.: J. Vermulst
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Brood en Beker
Collecte

ONDERBREKING.

LIED.
BROOD EN BEKER
Laat je niet verblinden
door dwaallicht, schone schijn;
niet overschreeuwen
door halve waarheid, holle frasen. Laat je niet vullen met maaksels
van eigen makelij; niet vangen
door wat te hebben en te halen is.
Want oneindig veel hoger
reikt je heimwee;
oneindig veel verder je horizon.
Breek samen het brood;
deel met elkaar de beker zoet en zuur
en leef als een kind
zo kwetsbaar, zo aanhankelijk,
zo een en al op vertrouwen aangewezen.
GEDACHTENIS.
Denk aan die ziek zijn, tobben,
in ‘t ongewisse verkeren.
Gedenk hen die ons zijn voorgegaan.
Met eerbied noemen wij:
Gedenk ook hen, jonge mensen,
die op vredesmissie gestuurd
daar in den vreemde
het leven hebben verloren.
Bid voor hen die achterbleven;
en wie van ons mist vanavond niemand ?
Lied.
K.:
A.:

t.: Marcel Zagers
m.: WillemVogel

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

K.:

Het zaad in de aarde gestorven, leeft.
Gezegend de mens die gestreden heeft
geleefd op hoop van zegen
voor echt en recht allerwegen.

K.:

Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.
Gezegend de mens die gestreden heeft,
hij heeft het Leven gevonden.

A.:

- 11 -

GEBED AAN TAFEL

Lied en woord

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.
A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)
t.: H. Oosterhuis
m.: W. Vogel

Mensen komen en gaan
beleven lief en leed;
genieten geluk en
krijgen het zwaar te verduren.
Ze werken en doen
zo goed ze kunnen, zolang het gaat.
Ze zoeken elkaar, willen vrede,
sprekende stilte, gemoedelijke rust.
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.
A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)
Één kwam er in de wereld
die de hemel op aarde zag:
een zee van recht en gerechtigheid, die niet deed dan goed;
van geweld niet wilde weten,
omzag naar zwak en gekwetst door waan en waas
een spoor van licht trok
de einder voorbij -
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één die tegen schijn en ongeloof in
trouw en onbevangen leefde
in het volste vertrouwen.
In Hem herkennen wij
onze ware aard; zien wij U,
de Eeuwige in de tijd.
A.:

Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)
Hij heeft zijn testament gemaakt,
brood genomen en gedeeld:
brood, het leven gegeven
met al zijn zoet en zuur;
brood, ons kwetsbaar broos 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
tot wat wij hopen zal zijn vervuld.
Kort orgel

Zo'n vertrouwen is
in geen graf of dood te vangen brengt alles aan het licht
en in liefde tot voltooiing,
laat de aarde glanzen van U
de Eeuwige, God en Goed.
Bid dan zoals hij gebeden heeft
ONZEVADER
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.
A.:

Om een mens te zijn; (1c)
H. Jongerius
Gotha 1715

Tijd van leven ons gegeven . . .
De weg voert ons
door licht en donker
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Dank en geniet
van lief en lach;
bid, schep moed en
blijf bij alles vertrouwen.
A.:

Om een mens te zijn; (1c)
Tijd van leven ons gegeven . . .
Er is een aarde
die ons voedt en draagt.
Dank en geniet van
het leven, van het wonder.
bid, leef sober
en overvraag de aarde niet.

A.:

Om een mens te zijn; (1c)
Tijd van leven ons gegeven . . .
Tijd en leven delen we samen
met wie ook waar ook.
Leef en deel met
wie niet heeft, niet kan.
Bid en zie om naar wie
hier vreemd, heel alleen is.

A.:

Om een mens te zijn; (1c)

ZEGENWENS
GUN U DEZE DAGEN
TIJD OM TE AARDEN,
TIJD OM TE BIDDEN.
TIJD VAN VERTROUWEN
IN DIE GOD EN GOED IS
EN ONS ZEGENEN MAG VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST
AMEN.
ZALIG NIEUWJAAR

Instrumentaal

Een sfeervolle avond en
een gelukkig nieuwjaar
toegewenst voor u en
allen die u dierbaar zijn
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