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VOORAF       Orgelspel 

 

INTREDELIED   

 

De kerk is daar waar mensen zijn 

met hart en vurigheid: 

niet angstig meer, niet uitgeblust, 

maar samen toegerust. 

De kerk is daar waar mensen zijn 

de Geest van God gewijd. 

De kerk is daar waar vriendschap is 

de een de ander kent: 

geen hoogmoed meer, geen mens is meer, 

geen hardheid in de leer. 

De kerk is daar waar vriendschap is 

en hier bouwt God zijn tent. 

 

 

BEGROETING 

 

Een lam is een bode van de lente, een teken van 

nieuw leven. Als Johannes Jezus wil typeren, 

noemt hij hem: het lam, lam van God.  

Bode van een nieuwe tijd. Geen koning of 

machthebber, maar nederig en kwetsbaar. Niet de 

sterken en groten hebben Gods voorkeur, maar de 

zwakken en zij die wankelen. 

 

Welkom u allen, vanavond hier, 

omwille van elkaar, in Godsnaam. 

 

 

LIED 

 

Gij levende eerste en laatste 

moeder, vader, God onspreekbaar 

boven onze woorden uit. 

Zegen uw mensen die hier nu zijn 

en al uw mensen waar ook ter wereld. 

Doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 

STILTE 

 

V. Bidden  

is hopen, dat je in stilte iets van God ervaart.  

Laten we enkele ogenblikken stilstaan  

bij alles wat ons hart beroert,  

en de Onzienlijke de kans geven  

ons aan te spreken. 
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SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Wat ik gewild heb, 

wat ik gedaan heb. 

  

Wat mij gedaan werd, 

wat ik misdaan heb. 

  

Wat ongezegd bleef,  

wat onverzoend bleef. 

 

Al het beschamende  

neem het van mij 

 

en dat ik dit was  

en geen ander. 

  

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als de wind, kom dan, 

waai door onze harten,  

zuiver ons. 

 

V. Het wordt donker, 

we ervaren veel duister. 

Maar ik zoek licht,  

een gloed, niet te doven. 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als het vuur, kom dan, 

vuur ons aan tot liefde,  

beziel ons. 

 

V. Het wordt koud, 

kil en guur. 

En ik zoek warmte, 

een vuur dat niet uitgaat. 

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als de dauw, kom dan,  

laaf ons met uw goedheid,  

vervul ons. 

 

V. Het wordt stil, 

alles zwijgt. 
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En ik zoek een stem, 

een woord dat aanspreekt. 

 

Ik zoek door alles heen 

naar U: 

Licht en Warmte, 

in tijd en eeuwigheid.  

 

G. Helende Geest, 

gij zijt als het licht, kom dan, 

wek ons tot nieuw leven,  

herschep ons. 

 

 

GEBED  

 

Verborgen God,  

blijf met ons bezig.  

We kunnen uw zachte aandrang niet missen, 

zeker niet  als we ons zoeken dreigen op te geven.  

 

Prikkel ons om te reiken  

naar het hoogst menselijk haalbare:  

vertrouwen in en liefde voor onze naasten,  

voor de kleinen het meest. 

 

A. Amen 

 

 

LIED 

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

die koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, 

maakt één, wat is verdeeld. 

 

 

LEZING UIT DE PROFEET JESAJA (49:3.5-6)  

 

De Ene heeft me gezegd:  

‘Mijn dienaar ben jij.  

In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ 

Toen sprak de Ene –  

Hij die mij al in de moederschoot  

gevormd heeft tot zijn dienaar  

om Jakob naar Hem terug te brengen, 
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om Israël rond Hem te verzamelen,  

zodat ik aanzien zou genieten bij de Ene 

en mijn God mijn sterkte zou zijn. 

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent  

om de stammen van Jakob op te richten  

en de overlevenden van Israël terug te brengen,  

dat is nog maar het begin.  

Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,  

opdat de redding die Ik brengen zal  

tot aan de einden der aarde reikt.’ 

 

 

LIED 

 

Wij zijn in hem gedoopt,  

hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop  

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar hij komt,  

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE VAN 

JOHANNES (1:29-34) 
 

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe 

komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de 

zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie 

ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want 

hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie hij was, 

maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël 

geopenbaard zou worden.’ 

En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif 

uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem 

rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar Hij die mij 

gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen 

mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand 

neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die 

doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, 

en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’ 

 

 

LIED 

 

De Geest die ons bewoont, 

verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon  

doet opstaan uit de dood. 
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Opdat ons leven nooit  

in weer en wind bezwijkt. 

Kom, Schepper Geest, voltooi  

wat Gij begonnen zijt. 

 

 

 

OVERWEGING 

 

Over een paar maanden zien we ze weer: die leuke 

dartele lammetjes. Lenteboden, teken van nieuw 

leven en nieuw begin. Als Johannes Jezus aanwijst 

als lam van God dan heeft die titel ook te maken met 

nieuw leven dat vol hoop doorbreekt. 

 

Johannes en Jezus waren honderd procent Joden. 

De Joden kenden het offerlam, gebruikt bij 

brandoffers. Ze kenden het paaslam, teken van 

bevrijding uit de slavernij. Zij kenden de teksten 

van de profeet Jesaja, waarin die sprak over de 

komende ‘dienaar van God’, die licht en leven zal 

geven, maar die ook een lijdende dienaar is, als een 

lam naar de slachtbank geleid. Al deze elementen 

spelen mee als we Johannes horen zeggen: ‘Zie het 

lam van God, dat het kwaad de wereld uit helpt.’ 

Het is een geloofsbelijdenis. Het is een tekst die 

geschreven is tientallen jaren nadat Jezus gestorven 

was en die het geloof van de eerste christenen 

verwoordt. 

 

In de naam ‘lam van God’ klinkt kwetsbaarheid 

door en de machteloosheid die Johannes bij Jezus 

ervaart, maar ook kracht. Ook noemt hij Jezus: 

Zoon van God. Hiermee is geen biologische 

afstamming bedoeld. Deze titel geeft iets van de 

overrompelende ervaring weer die Johannes met 

Jezus heeft. Een man doordrongen van liefde. Zoon 

van de Liefde. ‘Precies zijn Vader’, zoals wij dat ook 

wel van mensen zeggen. Een mens die treffend op 

God leek, die vol was van God.  

 

De titel ‘Zoon van God’ bestond lang voordien al in 

de rijke geschiedenis van Israël. Hij was bedoeld om 

te laten zien wat mensen die deze naam kregen 

bezighield. Zoon van God, zo heette allereerst het 

hele joodse volk, zo heette ook de koning. Blijkbaar 

hebben de eerste christenen gezien hoe in Jezus 

Gods werk zichtbaar werd. In de loop der tijd is aan 

de drager van deze titel ook een soort goddelijke 

macht toegeschreven. Jezus was daar echter niet op 
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uit maar leefde voor anderen en liet zich vrijwillig  

gevangennemen, waarna hij vernederd werd en aan 

het kruis genageld. Nederigheid horen we ook in de 

eerste lezing, waar verwezen wordt naar de 

komende Messias: jij bent mijn dienaar! Geen 

koning, of machthebber, maar mijn dienaar. 

De Geest van God rust op hem, zegt Johannes. In 

hem wordt iets zichtbaar van de onzichtbare en 

ongrijpbare God, door hem liefdevol en 

vertrouwvol Abba genoemd. Dát maakte hem tot 

een speciale mens, tot ‘Zoon van God’. 

 

Maar niet alleen Jezus draagt de naam ‘Zoon van 

God’, ook wij zijn ‘uit God geboren’.  

Diezelfde Geest van God rust ook op ons, mensen 

die net als hij mensen beter maken, in de 

gezondheidszorg of waar dan ook, op ieder die zich 

inzet voor het welzijn van medemensen.  

 

Kort orgelspel 

 

Hoe zien wij Jezus? Een goede liefdevolle man, 

waarin Gods goedheid en liefde aan het licht komt. 

Maar ook een profeet, die oproept tot een leven, 

waarin we liefde en goedheid met elkaar delen. Hij 

riep een beweging in het leven van mensen die zorg 

en aandacht hebben voor elkaar, een beweging die 

maar één leefregel kende: het gebod van de liefde 

voor God en de naaste. 

 

Jezus doopt met de heilige Geest. Die Geest van God 

staat voor beweging, een wind die mensen die 

verstard zijn, weer in beweging zet. De Geest van 

Jezus zit niet in boeken of leerstellingen over 

seksualiteit, homofilie of euthanasie, of in regels 

over het wel of niet welkom zijn bij de 

communiegang. Die Geest leeft in mensen die 

zoeken naar de weg van Jezus in verbondenheid met 

tochtgenoten, en protesteren tegen alles wat afbreuk 

doet aan de levenswijze die hij ons heeft 

voorgehouden, aan de éne wet van de liefde. 

 

Gelukkig zijn er veel mensen die daarin geloven, 

binnen- of buitenkerkelijk, die vanuit hun eigen 

geweten de zonde van de wereld wegnemen, die zich 

niet laten ontmoedigen, maar proberen noden te 

lenigen, om te zien naar eenzame mensen, zorg te 

dragen voor zieken, gebrekkigen en buitenbeentjes. 

 

ORGELSPEL 
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BELIJDENIS 

 

V. Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  

waar ieder welkom is  

en niemand buitengesloten wordt. 

Die geen onderscheid maakt  

tussen man en vrouw,  

tussen goed en slecht, 

waar ieder heilig en zondig is.  

 

A. Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters  

van elkaar zijn. 

Die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een tafel bereidt voor allen  

die zich tot Jezus Christus bekennen. 

 

V. Die het Woord van God in dialoog belijdt, 

die niet heerst maar dient, 

waar recht gedaan wordt aan allen. 

Die niet denkt aan eigen roem  

maar de kleinen eert  

en hen optilt uit hun vernedering. 

 

A. Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  

voor allen.  

Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft.  

 

 

ONDERBREKING              Orgelspel 

Collecte 

Brood en beker 

 

 

 

LIED 

 

G.  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  

 Hij geeft hoop aan rechtelozen,  

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  

 Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.  

 

K. Hij zal opkomen voor de misdeelden,  

 Hij zal de machten die ons dwingen  

 breken en binden, Hij zal leven,  

 onvergankelijk als de zon.  

 

8 



G.  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  

 Hij geeft hoop aan rechtelozen,  

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  

 Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.  

 

K.  Zoals de dauw die de aarde drenkt,  

 zo zal Hij komen en in die dagen  

 zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  

 zal er vrede in overvloed zijn.  

 

G.  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  

 Hij geeft hoop aan rechtelozen,  

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  

 Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.  

 

K. Dan dragen de bergen schoven van vrede  

 en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  

 een vloed van koren, golvende velden –  

 een stad rijst op uit een zee van groen. 

 

G.  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,  

 Hij geeft hoop aan rechtelozen,  

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen,  

 Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 

 

 

GEDACHTENIS.  

 

Uw glans over ons bestaan, 

de warmte van uw adem door ons heen, 

teken van uw genade in ons leven. 

Met elkaar het brood breken, het leven delen,  

de beker zoet en zuur samen drinken  

en doorgeven tot alles zal zijn voldragen. 

 

Denk aan die pijn hebben,  

in het ongewisse verkeren  

en ben dankbaar om hen die  

– geen moeite te veel – hen bijstaan. 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

 

In dankbare herinnering noemen wij vanavond 

Corrie Zagers-Bekkers (2020), rond haar sterfdag. 

En ook Ton Scheer, van wie we op 4 januari 

afscheid hebben genomen. Jarenlang was hij als 

weekendpastor verbonden aan de Levenskerk in 

Oisterwijk.  
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Uit onze eigen gemeenschap gedenken we vol 

dankbaarheid en met verdriet Frans van Empel, 

die op oudejaarsavond rustig is ingeslapen na een 

slopende ziekte. Geruime tijd leefde hij tussen 

hoop en vrees. De crematieplechtigheid heeft in 

besloten kring plaatsgevonden. Frans was een 

beminnelijk persoon en heeft grote verdiensten 

voor de samenleving en voor Open Kerk. In onze 

vieringen wist hij als lector met zijn welluidende 

stem en zijn voordrachtskunst ons hart te raken.    

Dat hij mag opstaan in het lichtste Licht. 

 

Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door een oorlog die nooit had mogen 

beginnen, door zinloos geweld, honger of dorst. 

Moge Gods Geest alle wereldleiders inspireren. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

KLEIN DANKLIED 

 

Gij hebt, o God, 

dit broze bestaan gewild, 

hebt boven 't nameloze 

mij uitgetild. 

 

Laat mij dan dankbaar leven 

de volle tijd, 

geborgen 

in de bevende zekerheid 

 

dat ik niet 

uit dit smal en onvast bestand 

van mijn bestaan zal vallen 

dan in uw hand. 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

V. Gezegend Gij om adem en licht,  

de bron uit wie wij zijn geboren,  

de einder waarheen we gaan, - 

 

om wind en water, 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. 
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G. Gij die ons kent en roept ons bij name, 

adem van leven, herder van mensen, 

zult Gij ons vinden, hoelang verdragen?  

 

V. Gezegend zijt Gij om hen 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 een waardig leven geven. 

 

Gezegend zijt Gij om Jezus Christus, 

een man naar uw hart, ons een naaste 

die het Leven voluit vertrouwde 

en mensen trouw was tot het uiterste. 

 

G. Waartoe bestaan als Gij zoudt ontbreken, 

als wij vergeten de hand die ons maakte, 

als wij vervreemden, ver van U raken? 

 

V. Gezegend zijt Gij om hem  

die ten afscheid brood nam,  

het brak, deelde, en zijn vrienden zei: 

‘Dit ben ik, met hart en ziel 

het leven met u gedeeld.’ 

 

Om hem die zijn beker overreikte  

en zijn vrienden zei: 

‘Neem deze van mij aan,  

deel hem samen, geef hem door; 

mijn testament, maak een nieuw begin.’ 

 

Gezegend zijt Gij om hem die ons vroeg  

te leven zoals hij: 

trouw aan mensen, koste wat het kost, 

in groot vertrouwen dat alles 

zijn bestemming en voltooiing kent.  

 

G. Wie zou U ooit van mensen weerhouden? 

Geen dan Gijzelf hebt ons levend gemaakt. 

Wie dan Gijzelf zal mensen behouden? 

 

V. Gezegend die zijn zoals hij: 

stem voor stommen,  

oor voor doven, oog voor blinden. 

Gezegend die zijn zoals hij: 

vol vertrouwen in ‘alles komt goed’; 

Liefde heeft het laatste woord. 

Gezegend die zijn zoals hij: 
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in geen dood, geen graf berusten, 

aan geen kwaad ten onder gaan. 

 

Gezegend die bidden zoals hij: 

 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader die in de hemel zijt 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome; uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen.  

 

V. U bent allemaal welkom om het brood 

van het leven met elkaar te delen. 

 

 

COMMUNIE            Orgelspel 

 

LIED     

                   

May the road rise to meet you, 

may the wind be at your back. 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God. 

 

For everything there is a season: 

a time for meeting 

a time to say goodbye. 

In all things 

God is near 

always guiding your way. 

 

May the road rise to meet you, 

may the wind be at your back. 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

in the gentle loving arms of God 
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For everything there is a season: 

a time for laughter 

a time for tears and pain. 

In all things 

God is near 

always guiding your way 

 

May the road rise to meet you, 

may the wind be at your back. 

May the sun shine warm upon your face. 

May the rain fall softly on your fields 

and until we meet again 

may you keep safe 

In the gentle loving arms of God. 

 

 

 

GEBED EN LIED 

 

V. Niet met grote woorden 

en hemelhoge verwachtingen  

bidden we.  

Mogen hoop en vertrouwen onze grond zijn. 

 

G. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

V. Twijfel gaat door ons hoofd 

pijn beroert ons hart 

en we bidden 

om niet te zwijgen,  

om ons niet neer te leggen. 

 

G. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

V. We bidden, in de hoop ,  

klein als een kind, een lam,  

bij alle lief en leed  

in U, God, geborgen te zijn, 

Voor nu en altijd. 

 

G. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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ZEGENWENS        

 

De Levende zegene en behoede u, 

de Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig.  

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, en geef ons vrede, 

in de naam van Vader, Zoon en heilige Geest.  

Amen. 

 

 

ORGELSPEL  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Overweging: Paul Arts. 

Lectoren: Paul Arts en Wilma Weren. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

 

Belijdenis: abt Ton Baeten. 

Bezinning, Gebed aan tafel en Gebed: naar Peer 

Verhoeven. 
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LIEDKEUZE 

  

A 128 De kerk is daar, Adri Bosch/Willem Vogel 

A 239 Gij levende eerste en laatste,  

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 

Pi 5 Helende Geest, Jaap Zijlstra/Willem Vogel 

Pi 2 De Geest des Heren, J. Verhulst 

A 57 Voor kleine mensen,  

Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 

A 261 Klein Danklied, Aad den Besten/M. Stumpel 

A 116 Gij die ons kent, Jacques Verhees/Willem 

Vogel 

A 76 Onze Vader, Rimsky Korsakov 

A 241c May the road, Trad./bew. Lori True 

A 254 Ga met God,  

Jeremiah Rankin/Ralph Vaughan Williams 

 

AFBEELDING 

Agnus Dei van Francisco de Zurbarán. 
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INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 
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