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VIERING VAN OUDJAAR

Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.

Als geen mens je kent en niemand luistert
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.

Als een vriend wil ik je dragen,
alle dagen ik zal er zijn.

Als een ster in donk're nachten
zal ik wachten ik zal er zijn.

Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang ik laatje nooit alleen.

Als een vriend wil ik je dragen
alle dagen ik zal er zijn.

Drukt de hele wereld op je schouders 
en trekken er spoken door je hoofd 
er is iemand die je kunt vertrouwen

die van je houdt en echt in jou gelooft.

Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.

Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.

Als een vriend wil ik je dragen,
alle dagen ik zal er zijn.

Als een ster in donk’re nachten
zal ik wachten ik zal er zijn.

(Schrijver ons onbekend)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF. Orgel

INTREDE Lied

A.: Door het donker hier gekomen; (c1+4)
t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

WELKOM.

'Wij moeten weer iets verwezenlijken
van wat contemplatieve houding heet;
verwezenlijken dus en er niet alleen
interessant over doen . . .
De diepte van de mens moet weer ontwaken.
In ons leven moeten weer tijden,
in onze dagen weer ogenblikken zijn
dat wij stil worden, tot onszelf inkeren
en ons ontvankelijk en bewust een vraag
die ons die dag trof voorleggen.
We moeten weer bidden en mediteren.'

(Romano Guardini 1885-1968)

Welkom u allen deze oudjaarsavond hier +
omwille van elkaar in Gods naam.

A.: Door het donker hier gekomen; (c6)

SCHULD BEKENNEN.

V.: Was wat ik zei
zo verlossend als de morgen, 
zo helder als de dag kan zijn ?

Was wat ik deed
zo krachtig als een mens,
zo zorgzaam als een moeder kan zijn ?

Was wat ik dacht
zo zuiver en verfrissend,
zo verkwikkend als water kan zijn ?

Was mijn bidden
zo speels en oprecht
zo vol vertrouwen als een kind kan zijn ?

Was mijn leven
zo sprekend en warm
zo van harte als liefde kan zijn ?

Wanneer het zo niet was . . .

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

BEZINNING Woord en lied

A.: Om een mens te zijn op aarde 
zonder aanzien, zonder macht, 
is Hij onder ons geboren 
in de kilte van de nacht.

Net zo min als koren Naar

zaai je vrede Mark Eyskens

met gebalde vuist.
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A.: Om een vuur te zijn op aarde
dat verwarmt maar niet verblindt
is Hij onder ons geboren
als een weerloos mensenkind.

Omvallen maakt kabaal; 
groeien en rijpen gebeurt in stilte.

A.: Om een licht te zijn op aarde 
dat de duisternis verjaagt 
is hij onder ons geboren 
als een stem die waarheid vraagt.

Vaak leiden vraagtekens tot
'n betere oplossing dan uitroeptekens.

A.: Om de vreugde van de aarde, 
vrede, recht in overvloed 
is hij onder ons geboren 
Gods geschenk dat leven doet.

GEBED.

U vinden zullen we niet;
U doorgronden kunnen we niet.

Naar Uw wil en wezen blijft het tasten; 
naar Uw waarheid reiken, zoeken. 
Vermoeden en beleven is ons kompas; 
hopen en verwachten onze drijfveer

in stil vertrouwen dat Gij, 
bezielend Hart van alle leven, 
met ons gaat doorheen de tijd 
tot bij U in eeuwigheid.

A.: Amen, zo zijt het.

Lied. 

A.: Als een ster (c1) t.: S. de Vries
m.: W. Vogel

EERSTE LEZING. Catharina Visser
Avondgebed

Nu de nacht gaat vallen
glijdt al mijn streven weg in het duister.
Mijn hoogmoed leg ik neer
bij de schillen op de composthoop.
De avond voedt mijn nederigheid,
mijn vlijt keert zich in;
mijn gedachten verstillen.
Boven het dak glijden sterren toe.
Ver weg blaft een hond.

Overal, weet ik, hebben zieken pijn; 
overal sterven mensen, soms alleen. 
Schreeuwers en wanhopigen bedrinken zich; 
verslaafden grijpen naar hun drugs. 
Relaties breken, hartverscheurend, 
maar ook de liefde groeit, als gras.

Ik neem de mensen mee in mijn hart; 
samen gaan wij de nacht in. 
Verborgene, ga rond met uw lamp, 
verlicht onze geest in de slaap; 
laat ons morgen in uw spoor gaan.

A.: Als een ster (c2)
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HET EVANGELIE.

Jezus van Nazaret over oud en nieuw.

Een oud kleed Lucas 5
met een nieuwe lap herstellen?
Het oude kleed scheurt weer
en het nieuwe heb je verknipt.

Nieuwe wijn in oude zakken . . .
dat doet toch niemand.
De zakken barsten en de wijn ben je kwijt.

Koester dus het oude niet; 
verklaar het verleden niet heilig. 
Zie uit naar de toekomst 
en verlang naar 't nieuwe.

A.: Als een ster (c3)

Gevraagd naar waar het
in het leven eigenlijk om gaat,
verwachtte iedereen van Jezus
een ingewikkeld antwoord.
Maar hij zei kortweg: Matteus 20

'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,'

A.: Als een ster (c4)

OVERWEGING.

Is je wereld zo groot
als het veld dat het vee beweidt,

de mensheid zo talrijk
als de eigen clan, dan is God

hoeder van vee en familie, familiegod, 
Deze God beleden Abraham en zijn tijd.

Is je wereld zo groot als het eigen land,
de mensheid zo talrijk 

als de natie zielen telt, dan is God
aan stad en land getrouwd,

beschermengel van het volk, nationale god.
De God van koning David en zijn tijd.

Groeit je wereld over landsgrenzen keen, 
heb je eigen volk in den vreemde

en vreemden in eigen land,
dan raakt God boven bloed en bodem verheven

en wordt schepper van alles en allen,
universele God.

De God van het scheppingsverhaal 
een paar eeuwen vóór onze jaartelling.

Zolang in de gedachten van de mensen 
de werkelijkheid in boven en beneden

was verdeeld, huisde God boven 
en verbleven de schepselen beneden.

Maar nu in deze, onze tijd
door evolutieleer en ruimtevaart 
onder en boven, kemel en aarde 
in elkaar zijn gaan vervloeien,
is ook God hier of nergens: 

God in en onder ons.
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Kort orgel

De tijd komt dat God en Goed 
opnieuw met de mensen begint.

Hij legt in hun binnenste
wat Hij met hen wil en voorheeft . . .

De tijd nadert, dat de mensen niet langer
op God en Goed gewezen hoeven te worden.

ledereen, groot en klein,
kent Hem vanuit eigen binnenste.

(Jeremia 31,31-34)

Ik meende ook: 
de Godheid woonde verre,

op eenen troon,
hoog boven maan en sterre

en ik hief menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog;

Maar toen het U behaagde U t'openbaren,
toen zag ik niets van boven nedervaren,
maar in den grond van mijn gemoed,

dáár werd het lieflijk en zoet.

Daar kwaamt gij 
uit de diepte uitwaarts dringen

en als een bron 
mijn dorstig hart bespringen,

zodat ik u, o God, bevond
te zijn de Grond van mijnen grond . . . .

(Verre God? Jan Luijken 1649-1712)

*
Ik zegje: alles is heilig. 

Wie een boom schendt in bloesemtijd, 
snijdt in hem als in een mensenhart.

Wie onbekommerd hard
een bloem plukt en achteloos wegsmijt,

rukt een kind van moeders schoot.

Wie de vogel nu van zijn vrijheid berooft, 
begaat een misdrijf aan een zangers hoofd.

En wie in het voorjaar hard is als van steen, 
zondigt tegen God en Goed,

die hier verscheen. 
(Anoniem hedendaags dichter)

*
Zoals licht uit duister, de dag uit de nacht -

zoals lente uit winter en lach en traan
uit een bewogen hart -

zo ontluikt het wonder uit
het vurige binnen van de aarde -

wellen hoop en vertrouwen op
uit het goddelijk diep van de mens.

(PeerVerhoeven)

Er komt een nieuwe religiositeit, 
die enge oude geloofsvormen achter zich laat

en aansluit bij de traditie
van innerlijk ervaren en mystiek.

De kennis die daaruit voortkomt is in wezen
zelfkennis en tegelijk 'kennis met het goddelijke'.
Ze leidt niet tot moord en doodslag, zoals angstig
dogmatisme doet, maar is eerder leven gevend.

Wie woont in het mysterie zal in alles en iedereen
datzelfde mysterie zien, respecteren en liefhebben.

(Hein Stufkens 1947, rechtsfilosoof)
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Wellicht is het goed om vanavond bij het afscheid van
'een jaar in crisis' de crisismomenten in de kerk niet
nog eens op te sommen, maar aan de voet van 't
nieuwe jaar richtingwijzers te kiezen uit de grote
vloed uitspraken en gedachten over de toekomst,
waarvan er sommige al eeuwen oud zijn en andere
van zeer recente datum. 
Wat ze gemeen hebben is, dat het goddelijke, 
het heilige geen door kerk of wijding 'toegevoegde
waarde' aan de 'profane, heidense' mens of wereld is,
maar dat het goddelijke en heilige met het leven zelf
gegeven is, wat erkend en beleden maar ook 
ontkend en geloochend kan worden. 
Vanuit dit nieuwe of hernieuwde besef van de
met-het-leven-gegeven heel- en heiligheid, dat
onweerstaanbaar in opmars is, groeit 'n anders
denkende en anders gestructureerde geloofs-
gemeenschap dan tot nu toe bekend en vertrouwd. 
Deze confrontatie van verleden met heden en toe-
komst geeft wrijving en conflict, maar hoe dan ook:
de toekomst komt nabij en wat het verleden ook doet
'de toekomst heeft de mens'. 
Zoveel mensen verliezen hun vertrouwen in het
kerkinstituut omdat dit is opgebouwd vanuit een
andere religiositeit dan onder de mensen van nu groeit
en onvervreemdbaar in hen leeft.

Ben je bewust van je waardigheid;
eerbiedig het leven, eerbiedig elkaar.

Een zalig jaar toegewenst.

Kort orgel

Lied. 

A.: Op wacht bij hun schapen t.: H. Beex
maken mensen zorgen 
wat brengt ons de morgen 
aan nieuwe zorg. 
Zie dan naar boven 
laat Uw hart geloven. 
Wij wachten met gebeden (3x) 
op onze God.

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.

ONDERBREKING. Brood en Beker 
Collecte 

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.
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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.

GEBED AAN TAFEL.

A.: Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)
t.: H. Oosterhuis

m.: J. Vermulst

Voor ons die zien en weten
dat koren opschiet uit de aarde en

dat brood van de akker komt -
voor ons die in brood

de aarde proeven
die het graan laat groeien,

de zon die het warm koestert,
bron en regen die het drenken -

voor ons die weten dat brood 
in 't zweet des aanschijns 
gezaaid gemaaid geoogst 
en met zorg bereid wordt -

voor ons is brood
wat het was in Jezus' handen:

sprekend teken
van het geheimvolle leven,

van het leven de mens gegeven -

voor ons is te eten géven 
met anderen genade delen; -
voor ons is te eten vrágen 

medemensen deelgenoot maken 
aan de moeite die we doen, 
de zorgen die we kennen, 
het geluk dat we beleven -

voor ons is samen eten 
- alledag thuis en nu samen hier -

tijd en eeuwigheid, 
aardezwart en hemels helder 
delen met die bij ons zijn en 
met allen die brood en beker 

dagelijks met ons deelden 
en ons zijn ontvallen.

A.: Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)

Denk aan die tobben, pijn hebben, 
in 't ongewisse verkeren. 

Het kan iedereen overkomen.

Denk aan die zorgzaam waken. 
Vroeg of laat wordt iedereen gevraagd.

Bidt voor die ons zijn voorgegaan.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:

Dat zij en allen die ons zijn voorgegaan
rust en vrede kennen.
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Bidt voor die achterblijven.
En wie van ons mist vanavond niemand?

A.: Vanwaar zijt Gij gekomen (1c.)

We breken het brood en 
delen het leven gegeven, 

zo overvloedig als het kan zijn 
zo kwetsbaar als het is.

We drinken de beker en 
delen wat ons aan leed overkomt, 

ons toevalt aan geluk en zaligheid; 
tot alles zal zijn volbracht -

in de naam van hem
die de laatste avond samen

zijn volle vertrouwen in het leven
uitsprak met de woorden:

Dit ben ik en ik beloof je vast
dat ge met mij aan tafel

zult eten en drinken in Vaders huis -

in de naam van hem
die zijn levensbeker overdroeg

aan die na hem komen
en hen op het hart drukte

te doen wat hij heeft gedaan
te worden die hij is geweest.

Bid 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.: De vreugde voerd’ ons; 1c.
t.: Sytze de Vries
m.: Willem Vogel

Laat deze avond niet 
voor evenveel voorbijgaan . . .

Geef het beste van jezelf
en neem andermans tekort.

Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.

A.: De vreugde voerd’ ons; 1c.

Laat deze dagen niet 
onder veel te veel bezwijken . . .

Wees uit eerbied bescheiden 
voldaan met voldoende 

bedacht op afstaan en geven 
bereid tot wereldwijd delen.
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A.: De vreugde voerd’ ons; 1c.

Laat deze dagen niet 
onderkoeld en kil voorbijgaan . . . 

Vraag binnen die buiten staan 
heet vreemdelingen welkom. 

Zie om naar mensen niet in tel 
naar wie en wat kwetsbaar is.

A.: De vreugde voerd’ ons; 1c.

ZEGENWENS

Proef de sfeer van deze dagen 
geniet van elkaars nabijheid. 

Zegen elkaar en die God en goed is 
zegene ons allen in de naam van 
Vader. Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Zalig Nieuwjaar

Instrumentaal
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