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‘Zal de Mensenzoon bij zijn komst 

het geloof op aarde vinden ‘
(Lucas 18,8)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF Orgelspel

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

m.: Willem Vogel

WELKOM.

Al lijkt het er met op toch is er 

een drang naar verinnerlijking. 

Ook waar het geloven betreft.

Spreken over hét geloof

ligt de hedendaagse christenen

niet zo goed meer.

Er zijn zoveel 'geloven' en zoveel 

rechtgeaarde andersdenkenden 

weten ze uit het dagelijks leven.

En geloven wordt allengs meer

een aanvoelen en minder een weten;

meer een leefsfeer dan 'n catechismus.

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

in U te aarden, m.: W. Vogel

Grond van mijn grond.
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Doe 'ns niets. 

Dat doet zoveel.

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden, 

Grond van mijn grond.

Ben 'ns stil. 

Dat zegt zoveel.

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden, 

Grond van mijn grond.

Geef je hart 'ns het woord. 

Dat spreekt zo hartelijk.

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden, 

Grond van mijn grond.

Kome wat komt.

GEBED.

Kracht die scheppend 

elke dag doorstraalt, 

mijn duister in licht vertaalt -

hoe zal ik U noemen ?

Schepper in woord en teken 

gezien in dag en nacht 

in elk oprecht menselijk gebaar -

hoe moet Gij heten ?

Geest verankerd 

in de grond van mijn bestaan 

doorlicht mijn weg en wezen 

om met U in U op te gaan -

al ken ik U niet 

bij uw eigen naam.

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 ?

EERSTE LEZING. Timóteus (3,14-4,2)

Beste Timóteus.

Hou je aan de leer die je gelovig hebt aanvaard. Besef

wie het waren die u onderricht hebben en hoe je van

kindsbeen af vertrouwd bent met de heilige schriften,

waaruit je de wijsheid kunt putten die leidt tot het heil

door Christus Jezus. 
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Elk door God geïnspireerd geschrift dient ook om te

onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleg-

gen, om de zeden te verbeteren en mensen op te voe-

den tot 'n rechtschapen leven, zodat de man Gods voor

zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk.

Ik bezweer u bij God en Christus Jezus, die levenden

en doden zal oordelen bij zijn verschijning: verkondig

het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, be-

risp, bemoedig; in een woord, geef onderricht met

veel geduld.

Lied. t.: P. Verhoeven

m.: W. Vogel

K.: Dat mensen de eeuwen door

in treur- en loflied

van U zijn blijven zingen. 

A.: Het moet U, God, een wonder zijn

groter dan Uw schepping,

groter dan de mens.

K.: Dat mensen de eeuwen door

in smeek- en dankgebed

tot u zijn blijven bidden. 

A.: Het moet U God een wonder zijn

groter dan uw schepping,

groter dan de mens.

HET EVANGELIE. Lucas 18,1-8

In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis zijn leerling-

en om steeds te bidden en het daarin niet te laten af-

weten. Hij zei: "Er was in de stad eens een rechter die

zich om God noch gebod bekommerde. Er was ook

een weduwe in de stad die herhaaldelijk bij hem

kwam met het verzoek haar recht te verschaffen te-

genover haar belagers. Een tijdlang wilde die rechter

niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: ‘Ik bekommer

me niet om God of gebod, maar ik zal die weduwe

toch recht verschaffen om van haar eindeloos gezeur

af te zijn.' En de Heer sprak: 'Hoor je het de onrecht-

vaardige rechter zeggen! Zou God dan geen recht ver-

schaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot

Hem roepen? Zou Hij voor hen onbewogen blijven?

Ik zeg je: Hij zal hun spoedig recht verschaffen.

Maar: Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op

aarde vinden ?

K.: Dat mensen de eeuwen door

bij tij en ontij

op U zijn blijven hopen. 

A.: Het moet u God een wonder zijn

groter dan uw schepping,

groter dan de mens.

K.: Ga in alles met ons mee.

Haal ons, God, door alles heen.
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MEDITATIE.

Totdat Hij komt bestaan wij hier 

wakend en wetend dag noch uur

elkander dragend in geloof

Gods woord verwachtend van omhoog.
(jaren zestig twintigste eeuw)

Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren

totdat Hij komt. 
(jaren zeventig twintigste eeuw)

Zal de Mensenzoon bij zijn komst 

het geloof op aarde vinden? 
(Lucas 18,8 eerste eeuw na Chr.)

De lezing van vandaag over geduld hebben en

aanhoudend bedacht blijven op de komst van de

Mensenzoon is genomen uit het evangelie van Lucas

dat tientallen jaren na de dood van Jezus van Nazaret

onder de christenen z'n definitieve, ons overgeleverde

en vertrouwde vorm kreeg. 

Dit stukje over 'Jezus' komst' en 'het geloof op aarde'

tref je alleen bij Lucas aan en dit wijst erop dat het

pas verkondigd en geschreven is nadat de christenen

vanuit 't oude gezamenlijke nest Palestina en 

vooral Jeruzalem naar alle kanten waren uitgewaaid, 

de wijde wereld over. 

Onder de christenen van Lucas' parochie wordt 

nog wel de verwachting gewekt dat Jezus op aarde 

zal terugkeren, maar het geloof hierin is toch 

aan het tanen en Lucas sluit hiervoor de ogen niet: 

'Zal Hij nog geloof vinden op aarde?' 

In navolging van Lucas en vooral Paulus wordt 

in onze dagen bijna elk weekend nog steeds en 

bijna overal gezegd en gezongen dat we Jezus' leven

en dood vieren 'totdat Hij wederkomt' en dat we hier

elkander dragen 'totdat Hij komt'. 

Uit het evangelie van vandaag valt af te lezen 

dat al onder de eerste christenen twijfel rees 

over de spoedige wederkomst van Jezus op aarde. 

Was het geloof daarin niet al te zeer een goed

bedoelde poging om onder de christenen, 

die het moeilijk hadden, de moed erin te houden ? 

Alles welbeschouwd heeft Jezus van Nazaret zelf

nooit over zijn wederkomst gesproken; net zomin 

als hij het over zijn Rijk heeft gehad. 

Hij sprak met klem over Góds Rijk en over de

uiteindelijke voltooiing hiervan - over de komst 

van God, die als een vader mensen nabij is. 

Hij waarschuwde zelfs heftig voor lieden die God

'hier' en 'daar' zagen aankomen en aanwezen: 

'Geloof ze niet. Want Hij is midden onder, in u.' 

De verwachting van een feitelijke spoedige

wederkomst van Jezus is in de eerste jaren van het

Christendom opgekomen, maar is ook al in de

vroegchristelijke tijd weer geleidelijk weggeëbd. 
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De tijd verandert, de mensen - hun kennis en kunde - 

veranderen en daarmee verandert ook hun kijk op het

leven; groeien er, bewust en nog meer onbewust,

onweerstaanbaar nieuwe ideeën en moeten 

leer, letter en wet worden bijgesteld.

Kort orgel

Er groeien - bewust maar nog meer onbewust en

onderhuids - nieuwe ideeën, 'n nieuw áánvoelen. 

Er is 'n tijd geweest dat mensen hun pasgeboren kind 

als 'God onvriendelijk' moesten zien en dat het 

zo rap als mogelijk gedoopt diende te worden 

omdat 't anders - ongedoopt - nog niet zalig was! 

Deze angst is weggesmolten: mensen dopen hun kind

nú uit eerbied voor 't wonder, 't mysterie. 

Er is 'n tijd geweest dat er een zondagsplicht bestond

waaraan de mensen op straffe van het allerergste 

- doodzonde - moesten voldoen. 

Het leven samen in gemeenschap vieren doen mensen

nú vanuit een gevoelde behoefte en ook om hart en

geweten, het diepe binnenste van anderen en zichzelf

'goed te onderhouden'. 

Er is 'n tijd geweest dat de kerk liefde en trouw 

van mensen moest wijden, bijna 'ontsmetten'. 

Op de dag van vandaag groeit de overtuiging dat

liefde en trouw de zegen niet opgeplakt krijgen, 

maar uit, in zichzelf gezegend en te heiligen zijn.

Het klinkt wellicht weinig realistisch, maar het

nieuwe van onze tijd is, dat God en 't goddelijke de

mensen niet van buitenaf worden verkondigd en bij

hen 'aangebracht', maar worden ontdekt, erkend en

waargemaakt in 't wonder en mysterie van het leven,

in 't diepe-binnen van de mens. 

Het is de voorspelbare reactie op een wereld die 

erg vermaterialiseerd en op de kerken waarin 

het mysterie van het leven verdogmatiseerd is.

Weetgierig als ik ben, daalde ik af

tot in het diepste van mijzelf 

maar nog dieper trof ik Hem . . .

Ik heb naar binnen gekeken;

maar meer nog dan ikzelf

is Hij mijn binnenste . . .

Ik erken de waarheid 

van wat ik al had gelezen:

dat wij leven in Hem;

in Hem bewegen en bestaan.
(Bernardus van Clairveaux 1090-1153)

Kort orgel 

BELIJDENIS Lied

Die ons schiep (4c) t.: Sytze de Vries

m.: W. Vogel
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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.

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 iedereen mist wel iemand.

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 t.: P. Verhoeven

in het brood gebroken m.: W. Vogel

het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.
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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 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 

op het hart heeft gedrukt 

te leven zoals hij: 

vol vertrouwen in het Leven 

en de mensen trouw koste wat kost.

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: 

oor voor doven, oog voor blinden 

stok en stut voor verlamden -

met het volste vertrouwen 

dat alles goed komt en 

Liefde het laatste woord heeft.

Gezegend die zijn zoals hij: 

in geen dood, geen graf berusten,

aan geen kwaad ten onder.

Gezegend 

die bidden zoals Hij. 
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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.: Wat in mensen leeft t.: M. Zagers

aan vreugde en verdriet m.: W. Vogel

het wordt gedragen

op de woorden van een lied.

Mensen die

zich grote zorgen maken 

in het ongewisse verkeren 

een bang vermoeden hebben. 

Ontloop ze niet en bid.

A.: Wat in mensen leeft

aan droom en visioen

het staat geschreven

in verhalen nu en toen.

Mensen die

't zwaar getroffen hebben

een gevoelig verlies leden

met een groot gemis verder moeten.

Ga met hen mee en bid.

A.: Wat in mensen leeft

aan twijfel en geloof

het houdt ons gaande

als een stille stem van hoop.

Mensen die

vertwijfelden bij de hand nemen 

mismoedigen opmonteren 

zieken en stervenden nabij zijn. 

Ben zuinig op hen en bid.

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.

ORGELSPEL
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