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OPEN KERK        HELVOIRT 

 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

 

INTREDELIED   

 

K.   Gij uit de dood verrezen             

ten leven opgestaan,                          

in ons die niet als wezen  

ontzield hun wegen gaan. 

 

G.   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.  

 

G.   Gij zijt met ons Gij zijt  

ons leven God en Goed  

Gij blijft met ons voorgoed  

nu tot in eeuwigheid. 

 

 

WELKOM 

 

Mogelijk niet voor iedereen 

maar wel voor zeer velen ademt 

de meimaand een bijzondere sfeer . . . 

 

omdat bloemen, blad en bloesem 

zo fris en nieuw kleuren 

en de vogels lustig tierelieren 

 

omdat het Mariamaand is, 

mensen van oudsher op bedevaart gaan 

een kaarsje branden bij een veldkapelletje 

 

omdat we sinds midden vorige eeuw 

stilstaan bij bezetting, bevrijding - en herdenken. 

 

Welkom u allen hier 

omwille van elkaar, 

in Gods naam samen. 
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LIED 

 

K.   Die bang naar Emmaus vluchtten  

op niemand meer gehoopt,  

die tijd en wereld duchtten  

ze zijn met U gedoopt. 

 

G.   Gij zijt met ons Gij zijt  

ons leven God en Goed  

Gij blijft met ons voorgoed  

nu tot in eeuwigheid.  

 

STILTE 

 

V.  Laten we de tijd nemen om stil te worden. 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Was wat ik zei 

zo verlossend als de morgen 

zo helder als de dag kan zijn? 

 

Was wat ik deed 

zo weldadig als de zon in de lente 

zo overvloedig als de zomer 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? 

 

Is mijn leven  

zo sprekend en warm 

zo van harte als liefde kan zijn? 

 

Wanneer het niet zo is … 

 (Peer Verhoeven)          

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

V. Hoe ook gebekt, getint 

 we behoren allen 

 tot één en dezelfde familie. 
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G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Hoe hoog of laag ook op de ladder 

we zijn er niet voor onszelf, 

maar voor elkaar. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Hoe ook geaard, gevaren 

we zijn samen onderweg. 

 naar wie weet waar.                  

(Peer Verhoeven)                  

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

 

GEBED 

 

Stil staan, zwijgen en gedenken . . . 

 

om nooit meer 

op leuze en leugen af te gaan; 

nooit meer 

te wedden op geweld 

 

om nooit meer  

tirannen te laten begaan;  

nooit meer een afgod  

te laten triomferen. 

 

Om enkel en alleen 

te buigen voor U, 

zo onnoembaar en ongrijpbaar 

zo mateloos en schijnbaar machteloos 

als Gij zijt 

 

en toch weg en geweten 

kracht en macht 

heden en toekomst voor ons 

nu en straks.                                       

(Peer Verhoeven)          

Amen.  
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LIED  

 

G.   We zijn geen vreemden voor elkaar,  

al spreken we andere talen.  

We zijn geen vreemden voor elkaar,  

we zijn van één zon de stralen.  

 

K.    We vormen een geheel  

en jij en ik zijn deel  

 

G.   waar één mens lijdt,  

lijdt heel de wereld. 

 

G.   We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,  

al zien we met andere ogen.  

We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,  

Door één Levensgeest bewogen.  

 

K.   We vormen een verband  

       zijn aan elkaar verwant 

 

G.   waar één mens sterft,  

       sterft heel de wereld. 

 

G.    We zijn een leven onderweg,  

al volgen we andere wegen.  

We zijn een leven onderweg,  

en wie komt geen ander tegen?  

 

K.    De grond van dit bestaan  

       in vrede samen gaan  

 

G.    wie één leven redt,  

        redt heel de wereld. 

 

EERSTE LEZING      

 

Ga. 

Vanaf  je geboorte ben je onderweg. 

Ga. 

 

Je zult iemand ontmoeten; 

wie, waar? Dat weet je niet. 

Hopelijk jezelf. Ga. 

 

Je stappen worden woorden; 

je tred je lied. 

Vermoeidheid is je gebed; 

je zwijgen tenslotte je spraak. 
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Alleen of samen met anderen; 

maar treed uit jezelf. 

 

Jij die rivalen kent 

zult metgezellen ontmoeten. 

Jij die vijanden hebt 

zult vrienden maken. 

 

Al weet je niet 

waarheen je voeten je brengen. 

Ga. 

Je bent voor de weg, 

je bent als pelgrim geboren. 

 

Een ander komt je tegemoet 

is op zoek naar jou 

en wil zich laten vinden 

aan het einde van de weg .. 

 

in het heiligdom, 

in het diepst van je hart 

waar Hij je vrede, je vreugde is. 

Ga. Hij loopt met je mee. 

 

(Santuar de Lluc Mallorca) 

 

 

 

LIED 

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

K. Zoveel mensen aangetast 

in hun eigenwaarde; 

anders zijn ’t wordt een last 

een lot zwaar mee te dragen. 

 

G.   Om God te leven, … 

 

K. Niemand meer of minder mens 

laat je zien en horen 

beeld van God, zo onbegrensd 

en mooi, te mooi voor woorden. 

 

G. Om God te leven, … 
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HET EVANGELIE        Johannes 14: 23-29 

 

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft 

zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 

hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet 

liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie 

mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de 

woorden van de Vader, door wie ik gezonden ben. 

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de 

Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles 

duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 

ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; 

mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 

geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed 

niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik 

wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me 

liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, 

want de Vader is meer dan ik.  Ik vertel jullie dit nu, 

voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven 

wanneer het zover is. 

      

Orgelspel 

 

OVERWEGING 

 

Allen zijn we pelgrims, die samen het leven delen. 

Ieder heeft zijn eigen pad te gaan … 

 

De eerste lezing is een gedicht, geschreven voor 

pelgrims die vanuit de bedevaartsplek, een mooi 

gelegen klooster in Mallorca, een aanmoediging 

voor hun reis of een vervolg daarvan, meekrijgen.  

De woorden van het gedicht geven de reiziger 

energie, een aanmoediging. Met het losgelaten-

worden, gaat ook vertrouwen, zending en zegening 

mee voor op reis. 

 

De reis …, we kunnen dit ook als metafoor van het 

leven, je levensreis, zien. 

 

De woorden van het gedicht zijn eigenlijk ook 

passend bij de woorden van Johannes. In het 

evangelie van vandaag bereidt Jezus zijn 

volgelingen op zijn heengaan voor en hij geeft hen 

vertrouwen en bemoediging op hun levensreis. De 

belangrijkste boodschap en tevens zegen is: wees 

lief! Zet je liefde in, val en sta op, gebruik je kracht, 

houd  moed en  blijf bij mij en mijn  hemelse Vader 
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zoals wij bij jou blijven. Volg ons spoor en wij gaan 

met je mee. 

 

Sommigen ervaren hun leven als een geestelijke 

levensreis. De woorden van Dorothee Sölle:  

 

Wij allen zijn onderweg met U   

Gij zetelt niet op een troon 

maar wandelt met ons door 

donker duister en klamme kilte, 

door mist en nevel en niet zelden 

het spoor bijster, doelloos dwalend. 

 

Wij allen zijn onderweg met U. 

Gij woont niet in de kerken 

maar wandelt met ons, angstig bezorgd 

om hen die enkel kunnen kiezen tussen 

verdreven of gebombardeerd worden. 

Ga met hen en laat óns met hen gaan. 

 

Wij allen zijn onderweg met U.  

Wij hebben U niet in pacht;  

Gij gaat schuil in een bloem,  

de glimlach van een pelgrim.  

Zo wandelt Gij met ons en  

leert ons gaan, zoeken naar U. 

 

Wij allen zijn onderweg met U, God  

totdat weg en doel samenkomen in U. 

 

Orgelspel 

 

In de meimaand gaan mensen ook -kerks of niet, 

bewust gelovig of zonder het te beseffen- langs ’s 

Heren wegen op weg naar Den Bosch, waar de tocht 

eindigt bij de Zoete Moeder. 

 

De meimaand is vol beweging, op weg gaan, 

pelgrimeren, een veldkapel aandoen. De 

populariteit van het pelgrimeren, stil onderweg zijn 

en wandelen in de natuur, mag je zien als een teken 

van ‘verinnerlijking’ , een ‘meditatief moment’. 

Wie daar lopen zijn niet alleen te voet op weg, maar 

ook met hart en ziel, met huiver en hoop. Lang 

voordat de naam ‘christen’ bedacht was en ‘de 

kerk’ bestond, heetten Jezus’ volgelingen De Weg. 

 

Dag Hammarskjöld schreef in zijn dagboek: 

Vermoeid en eenzaam. Vermoeid, het hart doet zeer. 

Langs de rotsen sijpelt de dooi. De vingers zijn stram, 
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de knieën trillen. Nu, nu is het ogenblik daar, dat je 

niet mag loslaten. Anderen vinden rustplaatsen op 

hun weg, in de zon waar ze elkaar ontmoeten. Maar 

dit is jouw weg en het is nu, dat je niet vallen mag. 

Schrei als je kunt, schrei maar klaag niet. De weg 

koos jou en ben daar dankbaar voor.                         

 

En in een van zijn gebeden schrijft hij: Geen reis zo 

lang, zo zwaar als de tocht naar je eigen binnenste, 

eigen hart. 

 

Die reis is de moeite waard, want God is dieper in 

me dan mijn eigen binnenste, eigen hart, zegt 

Augustinus. Wij moeten de tocht maken om onszelf 

en God – hoe ook genoemd of beleden, te vinden of 

te hervinden. Goede reis! 

 

ORGELSPEL                         Collecte 

 

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 
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voor allen.  

 

Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

 (abt Ton Baeten) 

 

GEDACHTENIS 

 

We breken samen het brood, 

delen met elkaar ons kwetsbare bestaan. 

We drinken de beker, 

delen met elkaar alle zoet en zuur – 

we doen samen wat te doen staat,  

tot alle leven in U zal zijn voltooid. 

 

Bidden wij  voor die ziek zijn,  

tobben, in het ongewisse verkeren.  

Denk aan hen die bij hen waken,  

hen liefdevol terzijde staan.  

Gedenk hen die brood en beker  

dagelijks met ons deelden 

en ons zijn ontvallen,  

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

 

Bidden we voor allen die in angst en wanhoop 

moeten leven. Getroffen als ze zijn door 

aanhoudend oorlogsgeweld, dat drijft op haat en 

leugens. Vergeet niet al die mensen, groot en klein, 

die van huis en haard zijn weggevlucht of zijn 

gedeporteerd. Gedenk hen die hun leven geven in 

hun strijd voor vrijheid en gerechtigheid. Breng 

ons allen in beweging, vuur ons aan om samen te 

streven naar een keerpunt ten goede in een strijd 

die nooit had mogen beginnen.  

 

A. Er zij licht, vrede rust.   

        

 

 

LIED 

 

Het brood in de aarde gevonden, 

het brood door handen gemaakt, 

het brood van tranen en zorgen, 

dat brood dat naar mensen smaakt. 

 

Het brood van oorlog en vrede, 

het dagelijks eendere brood, 

het vreemde brood van de liefde, 

het stenen brood van de dood. 
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Het brood dat wij duur verdienen, 

ons lichaam, ons geld, ons goed, 

het brood van ons samen leven, 

die schamele overvloed. 

 

Dat brood dat wij moeten eten 

om niet verloren te gaan. 

Wij delen het met elkander, 

ons hele mensenbestaan. 

 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 

uzelf aan ons uit voorgoed, 

een mens om nooit te vergeten, 

een God van vlees en bloed. 

 

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. 

 

G. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Gezegend zijt Gij om hen die  

zorgzaam doen wat elke dag weer vraagt,  

eerbiedig omgaan met het leven  

en zo uw naam waar maken - 

 

om kracht en woord van profeten,  

toen en nu, die opstaan tegen alle pijn,  

om mensen een waardig leven te 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. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 
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zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

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 ooit 

zijn bestemming en voltooiing kent.  

 

G. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

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. 

 

 

 

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. 
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V. U bent allemaal welkom om het brood en de 

beker met elkaar te delen. 

 

COMMUNIE 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

COMMUNIELIED  

 

Ave Maria, gratia plena, 

Dominus tecum, ave Maria, 

benedicta tu, benedicta tu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 

 

Sancta Maria, ora, ora pro nobis 

sancta Maria, ora, ora pro nobis, 

sancta Maria, ora, ora pro nobis. 

 

Amen. 

 

 

GEBED EN LIED 

 

V. Iedereen zoekt 

ooit en steeds weer 

bij al het wisselend getij 

vaste grond om op te staan 

een bron om uit te putten. 

voel die grond, proef die bron. 

 

G. Wees gegroet o sterre, 

wees gegroet van verre, 

aan de hemel blinkt uw licht 

in het bange vergezicht. 

Wees gegroet, wees gegroet, Maria!  

 

V. Iedereen zoekt 

ooit en steeds weer 

tastend in schemer en duister 

een spoor dat te volgen, 

een weg die begaanbaar is. 

Volg dat spoor, ga die weg. 

 

G. Als de golven stijgen 

hoger hoger dreigen 

schijn dan veilig voor ons uit 

gun de zee geen droeve buit. 

Wees gegroet, wees gegroet, Maria!  
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V.  Iedereen zoekt 

ooit en steeds weer 

ontheemd, van heimwee 

een huis om thuis te komen 

een vaste plek van rust en vrede. 

Ga naar huis, voel je thuis. 

 

 (Peer Verhoeven) 

G. Wees gegroet o sterre, 

wees gegroet van verre, 

aan de hemel blinkt uw licht 

in het bange vergezicht. 

Wees gegroet, wees gegroet, Maria!  

       

 

AFSLUITING  EN ZEGENWENS    

    

Zegenen we elkaar 

bij lief en leed 

met hart en handen. 

 

En mogen we allen 

gezegend zijn in de naam van de 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Amen. 

 

ORGELSPEL  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Overweging: Inge Goossens o.b.v. Peer Verhoeven. 

 

Liedkeuze: 

Gij uit de dood herrezen (P 8) 

Gij hart, Gij bron van leven (A 66);  

We zijn geen vreemden voor elkaar (A 153) 

Om God te leven (A 173b);  

Het brood in de aarde gevonden (A 149);  

Al wie eten van dit brood (A 6); 

Onze Vader die in de hemel zijt (A 79) 

Ave Maria (A 274) 

Wees gegroet o sterre (A 60) 
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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. 

 

*** 

 

 

MARIA, BAKEN VAN HOOP EN TROOST 

 

Zuster Rosa is bij velen bekend in ons kerkje, 

vooral als mede-voorgangster. Voor het 

meimaandboekje van de St. Jan werden haar 

enkele vragen gesteld over het thema: ‘Maria, 

baken van hoop en troost.’  

 

Zuster Rosa loopt iedere dag de Beeweg. dat is de 

route van de Plechtige en Stille Omgang, die begint 

en eindigt bij de Sint Janskathedraal. Dat doet ze 

met een intentie of vanuit een gevoel. Ze bidt voor 

alle zieken, met een groot vertrouwen in Maria.  

 

Op de vraag, hoe lang loopt u de Beeweg al, 

antwoordt zuster Rosa:                                      

‘Sinds ik terug ben uit Congo (in 2000). Ik doe het 

in eerste instantie uit dankbaarheid dat ik alles 

goed heb achtergelaten in Congo. Daarnaast ben ik 

een echte Maria-vereerster. In alles komt haar 

eenvoud naar voren. Ik ervaar het als een 

voorrecht dat ik bij de congregatie Dochters van 

Maria en Joseph mag horen en dat ik zó dichtbij 

Maria woon.’ 

 

Maria als baken van hoop, wat betekent dat voor 

u?                                                                          

‘Hoop doet leven en leven doet hopen. Als je geen 

hoop meer hebt, kun je niet verder. Het komt aan 

op vertrouwen. Je zag het ook in coronatijd. Het 

ontroerde me: al die mensen die met bloemen naar 

Maria kwamen en de vele lichtjes die brandden. 

Een grote blijk van hoop.’ 

 

De nieuwe mantel, wat vindt u ervan?                   

‘Ik heb de mantel al gezien in het Noord-Brabants 

Museum. Ik vind ‘m prachtig. En hij past ook echt 

bij Maria! De naam ‘Mantel van hoop en troost’ 

vind ik zo mooi. Hoop en troost kun je écht vinden 
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en krijgen. Je kunt het geven en ontvangen. Troost 

krijg je ook van mensen die jou echt begrijpen. 

Soms zijn er geen woorden. Dan spreekt de stilte. 

Het nabij zijn is dan genoeg.’ 

 

Wat zou u de meimaandbezoekers willen 

meegeven?                                                                     

‘Je moet blijven hopen. Ik denk dat Maria daarbij 

helpt. Blijf hopen, durf te dromen van een nieuwe 

wereld van liefde en begrip, zonder angst en 

geweld. Blijf hopen dat de hele wereld in bloei 

moge staan.’ 

 

*** 

 

 

PELGRIMSGEBED 

 

Vader God, U kent mijn naam 

Mijn innerlijk en mijn uiterlijk 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 

Mijn houvast aan alles wat geschiedt 

  

U kent mijn angsten en mijn hoop 

Het pad dat ik blootsvoets bewandel 

Dat pad heeft U al lang voorbereid 

Elke zwerver komt weer thuis 

  

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 

Zoekend naar Uw verblijf 

  

Moeder God U kent mijn waan 

Mijn ego en mijn rechtop staan 

De draak waartegen ik blijf vechten 

U wees mij altijd weer de weg 

  

U heeft mij met Uw licht gezegend 

Dat licht verstrooi ik op iedereen 

Enkel U weet hoe mijn toekomst er zal uitzien 

Ik heb niets, U maakt mij rijk 

  

Alle pelgrims keren weer naar huis toe 

Elke zwerver komt weer thuis 

Ik verdwaal steeds op Uw lange pad 

Zoekend naar uw verblijf 

 

(vertaling van het gebed/lied van de Zuid- 

Afrikaanse Amanda Strydom) 
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