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VIERDE ZONDAG 
VAN PASEN

Ik heb nog andere schapen 
die niet uit deze schaapstal zijn. 

Ook die moet ik hoeden. 
Zij zullen naar mij luisteren en het wordt 

één kudde, één herder.
(Johannes 10)

OPEN KERK HELVOIRT



VOORAF Orgelspel

INTREDE Lied.

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.

Het is goed op gezette tijden 
stil te staan bij het leven 

en de beslommeringen van 
alledag even te vergeten.

Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen

om te beseffen datje niet alléén en
enkel voor jezelf op de wereld bent.

Het is goed om na zo vaak 
en aanhoudend de handen 

uit de mouwen, deze ook eens 
rustig en in eerbied te vouwen.

Welkom u allen hier 
om wille van elkaar 
in Gods naam samen. +

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.: Alleen het water dat 
dorstigen laaft 
lest onze hete dorst.

Alleen het brood
met hongerigen gedeeld
stilt onze honger.

Alleen de mantel die 
verkleumden kleedt 
geeft ons warmte.

Alleen het woord dat 
bedroefden troost 
doet ons deugd.
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Alleen God en Goed 
van harte beleefd zal zich 
aan ons te kennen geven.

A.: SCHOTEN WIJ TEKORT 
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING.

A.: Dat het mij is gegeven t.: M. Zagers
in U te aarden, m.: W. Vogel
Grond van mijn grond.

Één herder, één kudde . . . 
Blijf met elkaar in gesprek; 

zwijg elkaar niet dood.

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

Één herder, één kudde . . . 
Zoek elkaar op; 

ontloop elkaar niet.

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

Één herder, één kudde . . . 
Interesseer je voor elkaar; 

ben niet steeds met jezelf bezig.

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

GEBED.

V.: Dat we, al is het
tegen de klippen op, 
verder gaan -

dat we, al is het
door wildernis en woestijn,
nieuwe wegen banen -

dat we, al is het
op ruïnes van geweld,
pleisterplaatsen van vrede bouwen -

dat we, bij alle 
geschil en verschil, 
elkaar blijven zoeken -

dat we, hoe moeilijk ook, 
blijven streven naar 
een wereld van liefde -

begeesterd door U, 
God en Goed voor ons 
in tijd en eeuwigheid.

A.: Amen. 

Lied. Alles wat adem heeft (1c) t.: Ida Gerhardt
m.: Antoine Oomen

EERSTE LEZING. Handelingen4,8-12



4

Gedreven sprak Petrus in die dagen: 'Overheden van
het volk en oudsten! Wij worden vandaag ter verant-
woording geroepen voor een weldaad aan een gebrek-
kige mens bewezen waardoor deze genezen is. Welnu:
u en het hele volk van Israel zeggen wij, dat deze man
hier gezond voor u staat door de naam van Jezus
Christus, de Nazareeër die jullie gekruisigd hebben
maar door God uit de dood is opgewekt. Hij is de
steen die door jullie - bouwlieden toch - voor waarde-
loos werd gehouden en toch hoeksteen is geworden.
Bij niemand anders is dan ook redding te vinden en
dit is de enige naam, onder de hemel aan mensen ge-
geven, waarin zij gered worden.'

Lied. Alles wat adem heeft (1c)

HET EVANGELIE Johannes 10,11-18

'Ik ben de goede herder', zei Jezus. 'De goede herder
geeft zijn leven voor zijn schapen. Een huurling, die
geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet
de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en
vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is
dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de
schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en
de mijnen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik
de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik
heb nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal
zijn. Ook die moet ik leiden. Zij zullen naar mij luis-
teren en het zal worden: één kudde, één herder. Hier-
om heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef
om het later weer terug te nemen. Niemand neemt mij
het leven af; ik geef het uit mezelf. Macht heb ik om
het te geven en om het terug te nemen: dat is de op-
dracht die ik van mijn Vader heb ontvangen.'

Lied. Alles wat adem heeft (1c)

MEDITATIE.

Wanneer geloof helemaal vervangen wordt door leer, 
aanbidding door tucht en liefde door gewoonte -

wanneer de hedendaagse crisis genegeerd wordt 
vanwege de luister van het verleden en het geloof 
meer een droge sloot dan een levende fontein is -

wanneer het geloof alleen maar spreekt namens het
gezag en niet met de stem van mededogen, dan wordt
zijn boodschap zinloos. (Naar Abraham Herschel)

Het bijbelboek Handelingen, waaruit de eerste lezing
vandaag genomen is, kun je beschouwen als de oudste
geschiedenis van de prille Jezus' Beweging, 
voor wie wil de kerk, na Jezus' dood. 
In dit boek staan twee korte typeringen van de
piepjonge gemeenschap van joden-christenen in
Palestina, vooral in Jeruzalem geconcentreerd. 
In beide wordt gezegd dat ze alles gezamenlijk
bezaten en dat ieder kreeg naar behoefte. 
In beide staat ook dat hun manier van leven 
indruk maakte en dat hun aantal snel groeide. 
Het oudste van de twee vermeldt dat zij gewoon
waren ergens bij iemand in huis het Afscheid en 
het Testament van Jezus te gedenken door samen 
het brood te breken en dat zij toch ook dagelijks
trouw de - joodse - tempel bezochten. 
Ze konden zich blijkbaar gerust op straat wagen, 
over het tempelplein lopen en de tempel ingaan. 
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Deze vrijheid en veiligheid, die de christenjoden
genoten is nogal flink in tegenspraak met de
meermalen herhaalde opmerking, dat zij 'ramen en
deuren van hun schuilplaats stevig hadden
gebarricadeerd uit vrees voor de joden'. 
De christenjoden zijn in 't begin helemaal niet als
'andersdenkend' opgevallen en van vijandigheid
tussen hen en de orthodoxe joden is pas later sprake, - 
pas toen de Jezus' beweging iets begon voor te stellen, 
gezicht kreeg, concurrent werd in het straatleven en 
in het openbare gebeuren. 
De slechte verhouding met de joodse overheid, 
die hen dwong om onder te duiken en de deur 
dicht te houden, moet in latere tijd gegroeid zijn. 
De eerste lezing van vandaag getuigt van hoe 
de verhouding tussen de orthodoxe joden en 
de christenjoden verslechterde, hoe de discussies
verscherpten, uitliepen op harde verwijten en 
grove beschuldigingen en tenslotte geweld. 
Zo horen we Petrus vandaag vinnig uithalen naar de
joodse overheid en hen de schuld van Jezus' kruis-
dood onverdeeld in de schoenen schuiven. 
Ook hierin is een veelbetekenende ontwikkeling 
te zien in de evangelies: eerst heet het dat Jezus 
het slachtoffer is geworden van 'mensen' zonder
precisering, - dan van 'joden en heidenen', - 
en tenslotte van joodse overheid en 't joodse volk. 
Petrus, bekend als een heethoofd, blijkt in de
controverse met het gevestigde jodendom een echte
verbale straatvechter te zijn geweest die zich 
'in het vuur van het gevecht' heeft laten verleiden 
om de schuld aan Jezus' kruisdood exclusief 
de joden op hun bordje te geven: 
'Jezus Christus, de Nazareeër die jullie hebben
gekruisigd' gooit hij de joden voor de voeten. 
Misschien begrijpelijk en verklaarbaar in het heetst
van 't gevecht toen daar, maar het joodse volk heeft
deze aangeprate en eenzijdig uitgemeten schuld 
de eeuwen door meegetorst, - met alle ellende van
dien waarover in de aanstaande meidagen 
weer nieuwe berichten zullen komen.

Kort orgel

De tweespalt tussen de orthodoxe joden en de 'nieuwe'
christen-joden, die is uitgemond in scherpe verwijten
en eenzijdige beschuldigingen, - in vervolging en het
gebruik van geweld door de gevestigde overheid, 
heeft niet alleen geleid tot het schisma van joden en
christenen, maar ook - toen al - tot een scheiding der
geesten binnen de eigen gelederen van de nog zo
jonge christengemeenschap, de nog zo prille kerk. 
De harde lijn waarvan met name Petrus de vertegen-
woordiger en woordvoerder was stootte anderen,
onder wie Johannes, tegen de borst. 
Deze twee treden in het begin van Handelingen op 
als het door iedereen erkende leiderskoppel. 
Zij hebben samen nog een bezoek gebracht aan
Samaria om de vanouds verguisde mensen daar
welkom te heten in de christengemeenschap. 
Maar na deze visitatie wordt Johannes niet meer
genoemd; hij is blijkbaar uit Palestina weg. 
Hij heeft zich gedistantieerd van een christelijke geest
die niet alleen anderen hard beschuldigde 
maar daardoor - toen al - zelf ook verhardde. 
Johannes is weggegaan, weg naar het noorden, 
waar hij zijn ideaal van eenheid - een kudde, een
herder - van saamhorigheid en 'n gemeenschap 
van liefde heeft verkondigd en verwezenlijkt. 
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Zijn evangelie - zo anders dan de andere drie -
wordt hierdoor gekenmerkt: door Jezus niet met 
de zweep maar met de herdersstaf - in wie allen, 
wie en vanwaar ook, één zijn met elkaar.

Het lijkt alsof momenteel de tweespalt tussen 
'hard rechtlijnig exclusief en 'mild liefdevol inclusief'
weer fel opflakkert in de kerk - dit ten koste van 
heil en geluk van mens en wereld.

Ik geloof in een kerk
waar iedereen welkom is

niemand zich heilig waant en
over anderen een godsoordeel velt -

ik geloof in een kerk
die alle pelgrims aan Tafel vraagt,

wijst en reikt naar het Mysterie
en de aarde eerbiedigt -

ik geloof in Jezus Christus: 
zijn herkomst, zijn toekomst.

(Peer Verhoeven)

Kort instrumentaal

BELIJDENIS. Gaat u staan

Lied. t.: M. Zagers
m.: F. Bertens

A.: Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven 
een open hand gegeven maar meer nog 
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

Zoveel mensen aangetast 
in hun eigenwaarde 

Anders-zijn het wordt een last, 
een lot zwaar mee te dragen.

A.: Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven 
een open hand gegeven maar meer nog 
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

Twijfels, vragen wie ben ik 
horen bij het leven 

in een lieve mensenblik 
verlicht en opgeheven.

A.: Om God te leven heeft hij mensen
aan de rand van dood en samenleven 
een open hand gegeven maar meer nog 
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

ONDERBREKING. Brood en Beker
Collecte

Lied.

BROOD EN BEKER.

Het leven is om niet gegeven; 
we maken het mee, mogen het beleven.

De lucht is om niet gegeven; 
we ademen in en uit, raken bezield.
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Brood en beker zijn om niet gegeven: 
we delen met elkaar ons kwetsbaar bestaan,

we doen samen alwat te doen staat 
tot alle leven in U, mijn God, is voltooid.

GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek zijn naar ziel of lichaam; 
en waan je niet onkwetsbaar.

Bid voor die liefdevol waken en zorgen; 
en weet dat je ooit wordt gevraagd.

Gedenk hen die ons zijn ontvallen; 
en iedereen mist wel iemand.

In eerbiedige gedachtenis 
noemen we bij naam:

Voor hen en allen die zijn ontslapen 
zij er licht, rust en vrede.

Korte stilte

AAN TAFEL.

Lied.

A.: Alwie eten van dit brood
het breken en delen met de ander 
zij houden de Heer in leven onder ons 
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.

Zon en maan licht aan de hemel,
warmte op aarde voor dag en nacht -

het is het werk van Uw handen,
maar meer nog zijt Gij
het licht in onze ogen,

een vonk van hoop in ons bestaan.

Hemel en aarde wolk en water,
zee en zand -

het is het werk van Uw handen,
maar meer nog zijt Gij

de weg die wij banen, het spoor
dat wij trekken naar U toe.

Bomen en bloemen
alle planten soort na soort;

vis en vogel
alle dieren soort na soort -

God, ze zijn het werk van Uw handen,
maar meer nog zijt Gij
de kleur die ze dragen
het lied dat ze zingen

hun vlucht naar de einder.

De mens hebt Gij geschapen 
uit aarde geboetseerd en 

uw adem ingeblazen -
maar nog meer zijn wij 
uw schaduw, uw beeld, 

uw zevende dag.

A.: Alwie eten van dit brood
het breken en delen met de ander 
zij houden de Heer in leven onder ons 
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.
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Uw licht voor de wereld
uw weg door de tijden

uw belofte vervuld is Hij geworden:
Jezus Christus.

Als een van ons en 
van uw geest vervuld 

is Hij gegaan tot
die kwetsbaar zijn en uitgestoten, 

verlamd en blind, 
verstomd en overschreeuwd.

Toen de wereld wilde
dat zijn stem verstomde en
zijn leven werd vergeten,
heeft Hij brood genomen

gebroken en gezegd:
Dit ben ik en ik beloof u vast

dat ge met mij
zult eten en drinken

aan mijn tafel in Vaders huis.

Hij heeft de beker genomen en 
doorgegeven met de woorden: 

Neem deze van mij over, 
drink hem samen, geef hem door, 

maak een nieuw begin en doe 
wat ik heb gedaan.

A.: Alwie eten van dit brood
het breken en delen met de ander 
zij houden de Heer in leven onder ons 
zij zijn hem trouw tot alles is volbracht.

De hoop op leven
mensen in het hart verankerd, 

het uitzicht op een wereld van vrede, 
het visioen van voltooiing 

door hem gezien, geopend -

zijn vertrouwen dat alles
zich tenslotte ten goede keert, -

zijn geloof in leven 
doorheen de dood, 

hoe dan ook -

het kan ons niet meer ontnomen, 
in een graf begraven worden.

Bid zoals hij ons geleerd heeft

ONZE VADER.

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.: Wat in mensen leeft t.: M. Zagers
aan vreugde en verdriet m.: W. Vogel
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.
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 'Één kudde, één herder . . .' 
Bid om mensen die gaan 
met die zelf niet kunnen, 

die minnetjes en kwetsbaar 
ten einde raad zijn.

A.: Wat in mensen leeft 
aan droom en visioen 
het staat geschreven 
in verhalen nu en toen.

'Één kudde, één herder . . .' 
Bid om mensen die 

samenbrengen, verenigen; 
anderen een hoopvol hart 

onder de riem willen steken.

A.: Wat in mensen leeft 
aan twijfel en geloof 
het houdt ons gaande 
als een stille stem van hoop.

'Één kudde, één herder . . .' 
Gedenken wij de miljoenen 
die voor vrede en vrijheid, 

voor leven en toekomst hebben 
gestreden, hun leven gegeven.

A.: God die ons omgeeft
Uw schepping niet verlaat
naar wie wij leven
hart en ziel van wat bestaat.

ZEGENWENS

Zegenen wij elkaar met hart en handen
met raad en daad in Gods naam, +
Vader Zoon en Heilige Geest.

A.: Amen.

ORGELSPEL

© Open Kerk Helvoirt


