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OPEN KERK        HELVOIRT 

 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

 

INTREDELIED   

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst en vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen, terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

 

WELKOM 

 

Het is het weekend van Moederdag én 

Roepingenzondag, en het weekend van de Goede 

Herder. 

Het voorbeeld van Jezus doet een appèl op ons 

allemaal om goede herders te zijn. Ieder van ons is 

geroepen, elk  op zijn eigen wijze en op zijn eigen 

plaats. Staf en stok passen bij ons allemaal. 

We ontdekken gelukkig steeds meer dat het 

functioneren van de kerk niet alleen afhankelijk is 

van gewijde ambtsdragers. We moeten ons samen 

toeleggen op het uitdragen van de boodschap van 

Jezus, samen bidden, zingen, werken aan een 

wereld die anders moet en anders kan, samen 

liturgie vieren, samen God zoeken. Het zichtbaar 

blijven van onze joods-christelijke inspiratie, het 

getuigen van ons diep vertrouwen in de hand onder 

ons leven, het is een taak van ons allemaal.  

Tegenover een wereld waarin mensen roepen: 

‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ staat de 

wereld van vele goede herders. U kent ze wel – de 
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mensen die écht in je geïnteresseerd zijn. Om dit 

soort mensen bidden wij. Mensen met hart voor 

mensen. Mensen, waar je op kunt bouwen.  

 

LIED 

 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Refr: Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

STILTE 

 

V. Bidden is vooral:  

stil worden, en wachten tot je als biddende 

mens iets van God ervaart.  

Laten we even stilstaan bij alles wat ons hoofd 

en ons hart verblijdt of verwart,  

en de Onzienlijke de kans geven  

ons aan te raken en aan te spreken. 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Wat ik gewild heb,    

wat ik gedaan heb.   

       

Wat mij gedaan werd,   

wat ik misdaan heb.   

       

Wat ongezegd bleef,  

wat onverzoend bleef. 

 

Al het beschamende  

neem het van mij 

 

en dat ik dit was  

en geen ander. 

 

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 
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V. Fluister het tot mij; 

in de stilte van de dag, 

in het piekeren in de nacht, 

in de stappen die ik zet: 

dat je met mij op weg bent. 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Fluister het mij in, 

als de twijfel mij overvalt, 

als cynisme mijn geloof verjaagt, 

als alles zinloos lijkt:  

dat jij mij niet loslaat. 

(naar Marleen Blootens) 

 

G. Gij hart, Gij bron van leven    

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

 

 

GEBED 

  

Waar ben je? 

 

Waar ben je, 

als weifelend mijn hand de jouwe zoekt 

mijn oor jouw woord 

mijn hart jouw blik? 

 

Ik ben er, ik zal er zijn, zei je. 

Ik ben je herder. 

 

Ik ben er, zei je. 

Wanneer, waar, hoe? 

 

Je bent er, ik ben niet alleen. 

 

 

 

LIED 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder?  
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K. Loop ik langs groene velden  

hoor ik het zachte water  

komt mijn hart tot rust:  

hier ben ik thuis.  

Deze dagen leef ik als gegeven  

door wie zo groot zo goed ?  

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht in leidt  

zijt Gij mij God een herder?  

 

K. Ontmoet ik tegenslagen  

en val ik in de diepte  

altijd vind ik kracht  

weer op te staan.  

Deze dagen weet ik me gedragen  

door wie zo Groot zo Goed.  

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roep 

als de avond mij de nacht in leidt 

zijt Gij mij God een herder 

  

 

EERSTE LEZING            Handelingen 13:14.43-49 

 

Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar 

Antiochië in Pisidië. Na aankomst gingen ze op 

sabbat naar de synagoge; daar namen ze plaats. 

Na afloop van de samenkomst liep een groot deel 

van de Joden en de vrome proselieten met Paulus en 

Barnabas mee, die hen toespraken en hen 

aanspoorden te blijven vertrouwen op Gods genade. 

De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen 

om naar het woord van de Heer te luisteren.  Bij het 

zien van de mensenmenigte werden de Joden jaloers 

en begonnen ze de woorden van Paulus in een 

kwaad daglicht te stellen. Maar Paulus en Barnabas 

zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest 

het eerst onder u worden verkondigd, maar 

aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven 

niet waardig acht, wenden we ons tot de andere 

volken. Want de Heer heeft ons het volgende 

opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor 

alle volken, om redding te brengen tot aan de 

uiteinden van de aarde.”  

Toen de niet-Joden dit hoorden, verheugden ze zich 

en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en 

allen  die v oor  het  eeuwige  leven  bestemd  waren 
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kwamen tot geloof. Het woord van de Heer 

verspreidde zich over de hele streek. 

 

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,  

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. 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,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven. 

 

 

HET EVANGELIE     Johannes 10:14-18.27-30 

 

In een pittig gesprek met Joodse leiders zei Jezus: 

‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en 

mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent 

en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 

schapen.  Maar ik heb ook nog andere schapen, die 

niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 

hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan 

zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader 

heeft mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook 

weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik 

geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om 
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het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik 

van mijn Vader heb gekregen.’ 

Enige tijd later kwam Jezus hier nog eens op terug: 

‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem,  

Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: 

ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft 

gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van 

mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’ 

        

ORGELSPEL 

 

OVERWEGING 

 

Een aantal jaren geleden bracht ik een bezoek aan 

een schaapherder. Een man met begeestering voor 

zijn vak, met verhalen voor uren. Je voelt: hier 

ontmoet ik iemand die niet zomaar z’n werk doet 

van acht tot vijf. Je voelt wezenlijke betrokkenheid 

bij zijn dieren, bij de natuur. 

In vroeger dagen was die band tussen herder en 

kudde nog veel sterker. De herder leefde samen met 

zijn kudde. Hadden de schapen het koud, dan had 

de herder het koud. Hadden de schapen dorst, de 

herder ook. Een herder rook naar het vuil van zijn 

schapen, sliep tussen z’n dieren.  

Het beeld van de Goede Herder werd in het 

verleden vaak erg romantisch geïnterpreteerd. Een 

herder op een bloeiend heideveld, een lammetje op 

zijn schouders. Het gebruikte beeld  plaatst ons 

echter ook in een kale steppe met guur weer en 

wolven. Wind blaast door armeluiskleren. De 

herder gaat voor ons uit: we zien hem alleen maar 

op de rug en hebben alleen zijn stem.  

Zijn volgelingen weten: Jezus is dood, maar zijn 

stem klinkt nog steeds en wordt herkend door zijn 

vrienden. Hij leeft voort, overal waar die stem 

gehoord wordt. Ze komen langzaamaan tot het 

besef dat zijn dood niet het einde is en dat zij zijn 

boodschap nu verder moeten gaan uitdragen. Ze 

gaan de straat op om anderen te laten delen in hun 

herinneringen aan Jezus' boodschap. Eerst alleen 

met Joden. Jezus en zijn leerlingen waren immers 

allemaal Joden, maar later ook met niet-Joden.  

Hun toespraken waren persoonlijke herinneringen, 

in de trant van: ‘Ik weet nog dat hij zei: Ik ben de 

goede herder. En: ik was erbij toen hij tegen een 

lamme zei: je vertrouwen in mij is je redding. Ik zie 

nog hoe hij tegen een zondige vrouw zei: ga in vrede, 

je zonden zijn je vergeven. En die keer aan tafel met 
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een groep tollenaars, en dat brave Joden er schande 

van spraken.’ De mensen die luisterden naar hun 

woorden, luisterden in feite naar Jezus' stem. 

 

Kort orgelspel 

 

Wij leven nu 20 eeuwen verder, nog steeds luisteren 

mensen naar zijn boodschap. Maar zijn stem klinkt 

niet meer zo duidelijk: je moet scherp luisteren om 

zijn boodschap goed te verstaan. Door de eeuwen 

heen zijn accenten verlegd, bepaalde aspecten zijn 

ondergesneeuwd door de veranderende tijdgeest, 

door gewenning, door volksdevoties.  

Als we zeggen dat Jezus voortleeft, dat zijn stem 

blijft klinken in onze tijd, dat is onze 

Paasboodschap immers, dan kan dat alleen 

werkelijkheid worden als wij proberen om zijn 

boodschap relevant te maken voor onze tijd. Een 

grote verantwoordelijkheid voor al zijn volgelingen. 

Door ons allemaal blijft Jezus' stem klinken.  

De tijd van het bezoek aan Antiochië ligt ver achter 

ons, en je kunt je de vraag stellen: wat kwam er 

terecht van die open kerk die Paulus en Barnabas 

wilden? Is onze kerk echt wel zo gastvrij, staat zij, 

staan wij open voor iedereen? Ook nu staan 

kerkelijke kringen soms bloot aan de bekoring om 

uit te maken wie er wel of niet bij horen, net als toen 

de joodse leiders in Antiochië. 

Als we Jezus en zijn boodschap tot zijn recht willen 

laten komen, als we hem levend willen houden, dan 

moeten we een gemeenschap zijn, die niemand 

buitensluit. Zoals abt Ton Baeten het zei: Ik geloof 

in een kerk die haar deuren wijd openzet, waar 

ieder welkom is en niemand buitengesloten wordt, 

maar waar allen van hoog tot laag werkelijk 

broeders en zusters zijn van elkaar, een kerk die 

niet heerst maar dient en blijft getuigen van de hoop 

die in haar leeft.   

     

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,  
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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  

voor allen.  

 

Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop die in haar leeft. 

 (abt Ton Baeten) 

 

GEDACHTENIS.  

 

Er is nog zomer, en genoeg. 

Wat zou het loodzwaar tillen zijn, 

wat een gezwoeg, 

als iedereen niet iedereen ter wille was, 

als iedereen niet iedereen op handen droeg. 

 

Denk aan die pijn hebben,  

in het ongewisse verkeren  

en ben dankbaar om hen die  

– geen moeite te veel – hen bijstaan. 

 

Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door de zinloze oorlog in Oekraïne,  

door zinloos geweld, door honger of dorst.  

 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

 

Er zij licht, vrede, rust. 
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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. 

 

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. 
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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, 

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. 
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ONZE VADER     

 

Bidden wij nu samen het Onze Vader in de versie 

van de Bergrede. 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit in eeuwigheid. 

 

Amen. 

 

V. U bent allemaal welkom om het brood en de 

beker met elkaar te delen. 

 

COMMUNIE 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

COMMUNIELIED    

 

Heer, ik strek mijn handen naar U uit, 

wie anders kan mij helpen. 

Als U mij alleen zou laten,  

waar moet ik dan heen? 

 

Ik geef mijn ziel aan U, zoek uw zorg en liefde. 

Alleen de zegen van U boven heb ik nodig. 

 

Ik vraag u, Heer: laat me geloven,  

help me begrijpen. 

En wanneer ik wegga uit dit leven,  

hou mij dan in uw hand. 

 

Lord I stretch my hands to You;  

no other help I know. 

If You should leave me all alone,  

where then shall I go, oh Lord? 
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Lord, I give my soul to You  

I  seek your care and love. 

No other blessings do I need 

but those from You above. 

 

Lord, I ask You:  

give me faith and help me understand.   

And Lord, when I this life shall leave, 

just hold me in your hand. 

 

Lord I stretch my hands to You;  

no other help I know. 

If You should leave me all alone,  

where then shall I go, oh Lord? 

 

Amen.       

 

 

 

GEBED EN LIED 

 

V. God gezien  -  

in handen die steunen en strelen, 

in moeders die klaarstaan en vertrouwen, 

in herders die steun bieden  

en houden van hun schapen. 

 

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

 

V. God gezien –  

in woorden die wijden en bidden, 

die aanklagen en vergeven; 

niet kwetsen, niet afkraken. 

 

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

 

V.  God gezien –  

in de stilte 

onder ons druk doen, dag aan dag; 

de vaste grond onder ons haasten 

in de diepte van ons bestaan. 

 

G. Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

Kome wat komt. 
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AFSLUITING  

 

We verlaten straks dit kerkje en nemen mee wat 

ons aansprak en aan het hart ging. Het boekje mag 

u meenemen om het thuis nog eens ter hand te 

nemen. 

 

 

ZEGENWENS        

 

Gezegend zijt Gij, 

die ons zo vreemd bent en zo vertrouwd, 

dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn, 

open onze oren en ogen voor uw aanwezigheid. 

 

De Levende zegene en behoede u, 

de Levende doe zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig.  

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, en geef ons vrede.  

En zegenen wij elkaar in Gods naam: 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Amen. 

 

 

ORGELSPEL  

 

*** 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Overweging:  Paul Arts. 

 

Liedkeuze: 

Wees hier aanwezig (A49);  

Gij hart, Gij bron van leven (A66);  

Zijt Gij mij God een herder (A109); 

Om God te leven (A 173b);  

Het brood in de aarde gevonden (A149);  

Al wie eten van dit brood (A6); 

Lord, I stretch my hands (A256);  

Dat het mij is gegeven (A161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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