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‘Wie van u mijn volgeling wil zijn moet zich 

losmaken van al wat hij bezit,”
(Lucas 13,30)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF Orgelspel

INTREDE 

K.: Gij uit de dood verrezen t.: P. Verhoeven

ten leven opgestaan, m.: Toinot Arbeau

in ons die niet als wezen

ontzield hun wegen gaan. 

A.: Gij zijt met ons Gij zijt
ons leven God en Goed.
Gij blijft met ons voorgoed
nu tot in eeuwigheid.

K.: Geen steen geen wet ten dode

behoudt ons in het graf.

De machten namaakgoden

verwaaien als het kaf. 

A.: Gij zijt met ons Gij zijt
ons leven God en Goed.
Gij blijft met ons voorgoed
nu tot in eeuwigheid.

WELKOM.

'Wij begrijpen amper 

de dingen van deze wereld 

en wat voor de hand ligt 

ontrafelen we met moeite. 

Hoe zouden we dan 

het hemelse verstaan?' 

Toch hebben de godsdiensten 

vaak deze pretentie en ze spelen 

in de Nederlandse en wereldpolitiek 

momenteel een belangrijke rol 

Ze worden regelmatig - geheel 

terecht of maar ten halve - genoemd 

als oorzaak van spanning en geweld 

en verliezen hun geloofwaardigheid.

Welkom u allen hier

omwille van elkaar, 

in Gods naam samen. +

Lied. K.: Die bang naar Emmaus vluchtten

op niemand meer gehoopt,

die tijd en wereld duchtten

ze zijn met U gedoopt.

A.: Gij zijt met ons Gij zijt
ons leven God en Goed.
Gij blijft met ons voorgoed
nu tot in eeuwigheid.

SCHULD BEKENNEN.

V.: Waak over je gevoelens ... 

't worden je gedachten.

Waak over je gedachten ... 

't worden je woorden.
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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 ... 

het wordt je hele wezen.

A.: VERGEVEN WIJ ELKAAR EN 
GOD EN GOED ONS ALLEN.

BEZINNING. Woord en lied

A.: Dat het mij is gegeven t.: M. Zagers

in U te aarden, m.: W. Vogel

Grond van mijn grond.

Het leven is geen probleem 

om op te lossen, maar 

een mysterie om te beleven.

A.: Dat het mij is gegeven 
in U te aarden, 
Grond van mijn grond.

Mensen leven niet van 

wat ze meester zijn, maar 

van wat hen te boven gaat.

A.: Dat het mij is gegeven 
in U te aarden, 
Grond van mijn grond.

Niet hebben en halen 

maar geven en delen 

maakt gelukkig.

A.: Dat het mij is gegeven 
in U te aarden, 
Grond van mijn grond.
Kome wat komt.

GEBED.

Niemand weet wie Gij zijt, Gezegd

niemand kent Uw naam;

voor niemand is Uw wil een weet.

Gij schuilt in het hart 

van die simpel goed doen, 

zit deemoedigen in het bloed.

Gij gaat, hoe ook genoemd, 

met allen die vrede brengen, 

lief en leed van harte delen



- 4 -

totdat alle leven is voldragen, 

voltooid in U, 

naar wie wij uitzien.

Gezongen

Als Gij niet t.: P. Verhoeven

zijt de grond waarop ik sta m.: W. Vogel

de bron waaruit ik put 

de einder waarheen ik ga -

als Gij niet zijt 

wie ben ik dan 

in tijd en eeuwigheid ?

Orgel inleiding lied

EERSTE LEZING. Wijsheid

9,13-18

Geen mens kan Gods bedoelingen doorgronden, ont-

dekken wat Hij wil. De gedachten van ons, stervelin-

gen, zijn immers onzeker en twijfelachtig onze bere-

keningen. Ons vergankelijk lichaam is de ziel tot last

en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeg-

lijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze

wereld en wat voor de hand ligt ontrafelen we met

moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan?

Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het in-

zicht niet geeft en uw heilige Geest niet zendt? Zo

alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan,

begrijpen wat Gij wilt en wijs geworden tot hun recht

komen.

Lied.

A.: Aan wat op aarde leeft (1c) t.: H. Oosterhuis

m.: J. Vermulst

HET EVANGELIE. Lucas 14,25-33

In die tijd trokken niet te tellen zoveel mensen met

Jezus mee. Hij keerde zich om en zei: 'Wie naar Mij

toekomen, maar vader en moeder, vrouw en kinderen,

broers en zussen, ja zelfs hun leven niet veil hebben,

kunnen geen volgeling van mij zijn. Wie zijn kruis

niet draagt zoals ik kan mijn volgeling niet zijn.

Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan

niet eerst ervoor gaan zitten om te begroten of hij wel

genoeg bezit om die te voltooien? Anders zou het hem

kunnen gebeuren, dat hij wel de fundering kan leggen

maar niet in staat is het werk af te maken. Allen die

het zien gaan hem bespotten en zeggen: Die man

begon te bouwen, maar kon het einde niet halen. Of

welke koning zal, - als hij tegen een andere koning ten

strijde wil trekken - niet eerst overleggen of hij sterk

genoeg is om met tienduizend man het hoofd te

bieden aan eentje die met twintigduizend man tegen

hem optrekt? En zodra hij ziet het niet te halen stuurt

hij, als de tegenstander nog ver weg is, een

gezantschap naar hem toe om te vragen naar de

vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn

volgeling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij

bezit.'



- 5 -

Lied.

A.: Aan wat op aarde leeft (1c)

MEDITATIE

Ze loofden God, bezochten trouw de tempel 

en braken in een of ander huis het brood

als teken van hun verbondenheid 

met elkaar, met het leven en de Levende.

Niemand hield iets voor zichzelf.

Ze bezaten alles gemeenschappelijk.
(Naar Handelingen 2.4)

Het evangelie van vandaag is een klemmende oproep

aan de jonge christengemeente om het ideaal van

verbondenheid en eenheid met elkaar, met het leven

en de Levende trouw te blijven door wat je hebt en

bent te delen met de ander. 

Van stonde af aan heeft de christelijke beweging 

de bekoring gekend van het ego, ieder voor zich, 

van fragmentatie, versplintering, afscheiding.

Met radicale uitspraken die ze van Jezus hebben

onthouden probeert de snel groeiende christen-

gemeenschap het ideaal van 'samen het brood 

breken, met elkaar 't leven delen' en van daaruit 

dus ook alles veil hebben, overeind te houden. 

We zouden ons moeten afvragen wat hiervan 

in onze christelijk geheten samenleving en cultuur, 

in onze kerk, in de politiek, in ons eigen leven en 

in onze beroepsbeleving nog over is.

Kort orgel

Geen mens kan Gods plan doorgronden, ontdekken

wat Hij wil ... We begrijpen amper de dingen van deze

wereld en wat voor de hand ligt ontrafelen we met

moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan?

Deze uitspraak die vandaag in de eerste lezing 

te horen is, komt uit het bijbelboek Wijsheid en 

kan gedaan zijn door de wijze koning Salomo. 

‘Geen mens heeft God ooit gezien; Hij kan alleen 

in liefde beleefd worden' zegt apostel Johannes. 

Toch kunnen de godsdiensten het niet laten 

om uitspraken te doen over God, over wie Hij is 

en wat Hij van de mens en met de aarde wil. 

En ieder kent zich het alleenrecht van spreken toe, 

velt een oordeel over andere geloven en voelt zich 

niet zelden geroepen deze te bestrijden. 

De christenheid heeft de kruistochten gekend. 

Bisschoppen hielden er ooit een leger op na en 

lieten hun gelovigen tot diep in de vorige eeuw 

bidden voor het 'perfide, trouweloze jodendom'. 

De harde confrontaties tussen verschillend 

denkende christenen in Ierland zijn nog geen 

ver verleden en evenmin de genadeloze strijd van

christenen tegen moslims in Joegoslavië, die 

tijden lang elkaars vriendelijke buurman waren. 
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Het mag dan ook niemand verbazen dat er vele

mensen zijn die de godsdiensten verfoeien 

omdat ze zich als onwrikbare gelijkhebbers voordoen

en de grootste ruziemakers op aarde zouden zijn. 

En dit oordeel bestaat niet alleen in revolutionaire

kringen; je kunt ze soms ook horen uit de mond 

van mensen die je op het Rooie Pad hier in het dorp

tegenkomt en met wie je 'n praatje begint. 

Godsdienst werpt momenteel in ons land en ook

wereldwijd belemmeringen op om tot vrede 

en samenleven te komen; - het is beangstigend. 

Godsdiensten die doen alsof ze wel Gods plan en wil

doorgronden kennen ook moréél geweld, 

veroordelen mensen tot in hun ziel, sluiten hen uit 

van wat hen dierbaar is, zetten hen buiten de

gemeenschap waarin ze thuis willen zijn. 

Gevraagd naar waarom geloof zo vaak de bron van

conflicten en agressie is, antwoordt de geleerde en

mystieke Europa-adviseur Raimon Pannikar: 

'Wanneer 't beste in de mens bederft, wordt dit beste

het allerslechtste. In naam van de godsdienst werden

in de geschiedenis verschrikkelijke daden gepleegd ... 

Mensen die denken de waarheid in pacht te hebben,

kunnen tot de conclusie komen dat ze andere ideeën

teniet moeten doen voor het welzijn van allen ... 

De meeste gevestigde godsdiensten hebben zich laten

verleiden om twee meesters te dienen: God en geld,

macht. prestige, aanzien. En die twee gaan niet sa-

men. Daarmee begint de decadentie, verliezen de ker-

ken hun gezag. Het wordt macht ten koste van autori-

teit; en macht spreekt geen mens in zijn diepe ziel

aan. Daarmee ook ontaarden de godsdiensten, verlie-

zen hun gezag bij het volk.

Kort orgel

'Godsdiensten kunnen mensen uit elkaar drijven;

maar de stille intuïtie van een mysterievol geheel

maakt mensen bewust van hun band met de hele

schepping en met elkaar.' (Karen Armstrong)

Iemand was deze zomer in de buurt van Taizé op 

vakantie en bezocht er het wereldwijd bekende 

oecumenische klooster, dat al jaren lang jaarlijks door

duizenden met name jongeren wordt bezocht. 

Hij besluit de ervaringen daar opgedaan aldus:

De ingetogen en echte betrokkenheid van al die jon-

geren heeft mij getroffen. Ik vroeg me af waarom onze

kerk zo gebrand is op uiterlijkheid, macht, leer en

structuren? Met welk recht mogen kerkelijke leiders

afwijkende opvattingen veroordelen, mensen dáárom

verketteren? Moet het niet uitsluitend gaan om die

ene boodschap van liefde? Passen bescheidenheid en

menselijkheid niet veel beter bij de kerk? Ik heb erva-

ren dat het anders kan, dat kracht voortkomt uit toe-

wijding, gedeelde verantwoordelijkheid en saamho-

righeid. 
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Er is moed nodig om het huidige keurslijf van de kerk

in te ruilen voor een uitnodigende houding, 

- voor een kerk die mensen inspireert, bemoedigt, laat

groeien. Wie schrijft die uitnodiging voor een hoop-

volle toekomst?

Kort orgel

BELIJDENIS lied; t.: P. Verhoeven

m.: Perry

K.: Gij God de vonk die in ons brandt 

als vuur niet te blussen, 

als leven niet te stuiten. 

Gij die Uw naam in ons geschreven hebt, 

Uw wil Uw wet gegrift diep in ons hart.

A.: Mijn God ik zoek naar U 
alwat ik ben is dorst naar U 
Gij ziel van alle leven.

K.: Gij die de vreugde zijt 

waaruit de vogel zingt, 

de blijheid die aan bloemen 

geur en kleur geeft. 

Gij die bloeit in alwat leeft, 

in alwat groeit het leven zijt.

A.: Mijn God ik zoek naar U 
alwat ik ben is dorst naar U 
Gij ziel van alle leven.

K.: Gij alle woorden ver te boven; 

in geen wet, geen weet, 

geen waarheid uit te spreken. 

Gij zijt genoemd de eeuwen door 

met lieve namen: Vader, Liefde, Trouw.

A.: Mijn God ik zoek naar U 
alwat ik ben is dorst naar U 
Gij ziel van alle leven.

ONDERBREKING. Brood en Beker

Orgelspel en collecte

Lied.

BROOD EN BEKER.

Het leven is ons om niet gegeven; 

we maken het mee, 

mogen het beleven.

De lucht is ons om niet gegeven; 

we ademen in en uit, 

raken bezield.

Brood en beker zijn ons om niet gegeven:

we delen het kwetsbaar bestaan,

doen samen al wat te doen staat

tot alle leven in U, mijn God 

zal zijn voltooid.
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GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek zijn

naar ziel of lichaam;

en niemand van ons is volmaakt.

Bid voor die zorgzaam bijstaan, 

dag en nacht waken; en op iedereen 

wordt vroeg of laat een beroep gedaan.

Bid voor die ons zijn voorgegaan. 

In eerbiedige gedachtenis noemen wij:

Bid voor die achterbleven; 

en wie van ons mist niet iemand ?

Lied. t.: Marcel Zagers

m.: WillemVogel

K.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

A.: 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. 

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

GEBED AAN TAFEL. Gezongen, gezegd

Waar Hij was,

die mens Jezus Christus

kwamen lammen in de benen,

gingen doven de oren open en

vielen blinden de schellen van de ogen.

Waar Hij was 

vluchtten kramp en koorts 

uit het lijf van de mensen, 

werd de gemeden melaatse 

in de kring opgenomen en 

zieken de straffende vinger Gods 

uit het hoofd gepraat.

Waar Hij was

werden brood en vis van harte gedeeld 

en groeide uit amper iets voor één 

overvloed voor allen.

Waar Hij was

verliet God zijn hoge hemel

en werd een vader

die leeft en lijdt met de mensen.
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A.: Alwie eten van dit brood t.: P. Verhoeven

en samen deze beker willen delen m.: Perry

zij zijn elkaar van harte trouw
bij lief en leed - tot alles is volbracht.

Vanaf de berg zag Hij

de wereld op zijn hop.

'Zalig de armen;

want je bent niet gelukkig

om wat je bezit

en je wordt niet rijk

van wat je hebt.

Zalig die van wapens

niet willen weten;

ze winnen de wereld zonder geweld.

Zalig die hun zinnen zuiveren;

ze vinden God

in het diep van hun hart.

Zalig die deemoedig zijn;

als een kind bij Moeder

zijn zij geborgen bij God.

In dit vertrouwen heeft Hij

van de wereld afscheid genomen.

Hij nam brood uit koren gekneed, 

zegende, brak het en zei: 

Dit ben ik en ik beloof u vast 

dat ge zult eten en drinken 

aan mijn tafel in Vaders huis. 

Neem het, eet het.

Hij nam de beker

uit druiven geperst,

zegende die,

reikte hem over en zei:

Neem de beker van Mij over

en geef hem door;

want ik zal er pas weer van drinken

wanneer alles is voltooid.

Doe wat ik heb gedaan 

en vergeet me niet.

A.: Alwie eten van dit brood
en samen deze beker willen delen
zij zijn elkaar van harte trouw
bij lief en leed - tot alles is volbracht.

Bij leven niet begrepen

en in de steek gelaten

gedoemd te worden vergeten,

is Hij onweerstaanbaar

doorheen de dood tot leven gekomen -

is Hij voor allen die in Hem

hun ware aard en God herkennen

geworden die Hij is:

de mens een broeder, God een zoon.

Bid zoals Hij gebeden heeft.



- 10 -

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.

ONDER DE UITREIKING.

Lied.

GEBEDEN. Woord en lied

A.: Wie luistert naar Gods woord (1c)
t.: C.Poort

m.: W. Vogel

Bid om mensen

die hoop geven

vertrouwen wekken;

die ontmoedigden opbeuren

onmachtigen bij de hand nemen.

A.: Wie luistert naar Gods woord (1c) 

Bid om mensen 

die iemands leed al zien 

voor de nood is geklaagd -

die het verhaal al kennen 

voordat het is verteld.

A.: Wie luistert naar Gods woord (1c)

Bid om mensen

die durven vóórgaan

het voortouw nemen -

die blakend van vertrouwen

de toekomst in trekken.

A.: Wie luistert naar Gods woord (1c)

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.

ORGELSPEL
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