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VIERING VAN DE 

ZEVENDE ZONDAG 

VAN PASEN 

HERDENKEN

O freedom over me
and before I'll be a slave
I'll be buried in my grave
and go home tot my Lord

and be free.

No more moaning over me 
. . .

There be singing over me

OPEN KERK HELVOIRT
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VOORAF Orgel

INTREDE.

K.: Gij uit de dood verrezen t.: P. Verhoeven

ten leven opgestaan, m.: A. 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.

De meimaand appelleert

op de menselijke gevoelens;

het is in deze streken voor iedereen

de maand van de ontluikende lente.

Het is voor velen mariamaand, 

tijd om omwille van haar of zomaar 

mediterend op bedevaart te gaan, 

een veldkapel aan te doen.

De eerste dagen van mei 

zijn nog steeds voor zeer velen 

getekend door bezetting, bevrijding 

en herdenking van de gevallenen.

Welkom u allen hier samen 

omwille van elkaar in Gods naam. +

Lied.

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 waarmee 
we dorstigen laven 
lest onze dorst.
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Alleen het brood waarmee 
we hongerigen voeden 
stilt onze honger.

Alleen de mantel waarmee 
we verkleumden kleden 
geeft ons warmte.

Alleen het woord waarmee 
we bedroefden troosten 
doet ons deugd.

Alleen van harte beleefd 
wordt God en Goed 
in ons openbaar.

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 m’n grond. 

Al is het huis nog zo moot

knus gelegen en geriefelijk

dan hoeft het nog niet je thuis te zijn.

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden,

grond van m’n grond. 

Al is er geen bezetter

zwaait geen dictator de scepter

dan hoeft er nog geen vrijheid te zijn,

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden,

grond van m’n grond. 

Al woedt er geen oorlog

en wordt er niet gevochten,

dan hoeft het nog geen vrede te zijn.

A.: Dat het mij is gegeven 

in U te aarden,

grond van m’n grond. 

Kome wat komt.

GEBED

Laat ons niet uit zijn 
op pracht en praal 
macht en majesteit.

Laat ons vrede beleven
met onszelf, met elkaar;
vrijheid in samen hartelijk
alle lief en leed delen;
als pelgrims onderweg, - de aarde
ons thuis en doorgangshuis.
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Laat ons gaan met U, 
warm hart en zuivere ziel 
in ons bestaan 
voor tijd en eeuwigheid.

AMEN

Orgel 
refrein lied

Lied. Lied van de ballingschap (1c) t.: S. de Vries

m.: W. Vogel

EERSTE LEZING. 2 Makkabeeën 7

Kort voor zijn dood sprak moeder 
haar zoon, vrijheidsstrijder, zo toe.

Hoe je in mijn schoot bent gevormd,
weet ik niet; wel weet ik dat niet ik je
levensadem gegeven en gaaf geschapen heb.
Er is een Schepper die zoals alles
ook de mens tot leven roept.
Wie uit eerbied voor de Vader en Oorsprong
van alles zichzelf niet ontziet, zal opnieuw
adem en leven worden gegeven. -
Negen maanden heb ik je in mijn schoot
gedragen; ik heb je gevoed, grootgebracht
tot op vandaag; ik heb je gestreeld. -
Zie hemel en aarde aan met alles wat bestaat
en besef dat Hij die dit schiep uit het niet,
ook de mens heeft geboetseerd.
Wees daarom niet bang; aanvaard de dood.
En op de dag dat de waarheid aan het licht komt,
zullen wij weer samen zijn.

Lied. Lied van de ballingschap (1c)

EVANGELIE. Matteus 5

Jezus ging de berg op, zette zich neer 
en sprak tot die hem gevolgd waren:

Zalig die nederig van hart zijn; 
hen behoort de hemel toe. 
Zalig die treuren; 
zij worden getroost.

Zalig die zachtmoedig zijn; 
zij zullen het land bezitten. 
Zalig die hongeren en dorsten 
naar recht en gerechtigheid; 
zij zullen verzadigd worden.

Zalig die barmhartig zijn; 
zij zullen genade vinden. 
Zalig die hun zinnen zuiveren; 
zij vinden God in hun hart.
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Zalig die vrede brengen;
zij worden Gods volk genoemd.
Zalig die hoewel oprecht en waarachtig
toch beschimpt en beklad worden.
Verheug u over hen.
Zij zullen hun loon niet mislopen.

Lied. Lied van de ballingschap (1c)

MEDITATIE.

de stormen huilen om mij keen

en regenvlagen striemen in't gezicht

ik houd mezelf met moeite op de been

word door de wind haast opgelicht

mijn tegenstanders dringen op mij aan

zij laten mij geen veiligheid geen vrede

hun lage listen moet ik dagelijks doorstaan

ben brodeloos gebrandmerkt en gemeden

zoals een duif vliegt wil ik zweven

van alles weg wat mij tersluiks besluipt

en al wat mij verraderlijk bekruipt

wat mij bedreigt met vrees en beven

kon ik maar vluchten naar een eenzaam oord

met zon en schaduw onder groene bomen

wie heeft mijn zwijgen met het hart gehoord

wie doet me zonder woorden tot mezelve komen

nog gieren stormen om mij heen 

zit ik als een stille duif in mijn vacht gedoken

houd ik mij klein en beef in merg en been

zolang de nieuwe vrede nog niet is ontloken.
(Nico Tromp msc naar psalm 55

in Psalmodos, 2008)

Woorden en begrippen zoals onderdrukking en
overheersing, vijand en bezetting, ook vrijheid 
en vrede worden door ons bijna automatisch 
verstaan in de context van oorlog en geweld. 
In het gedicht dat Nico Tromp geïnspireerd door
psalm 55 schreef over 'geen veiligheid en vrede, 
wegvliegen en vluchten, wegduiken en beven' 
gaat het niet over wapengekletter en oorlog, 
maar over mensen die zich in de samenleving 
belaagd voelen door machten en machtigen. 
Daarvan en van hen bevrijd worden en zo vrij 
als een vogeltje eigen lied en luchtruim kunnen kiezen 
is waarnaar het hart van mensen verlangt. 
Toen in het midden van de vorige eeuw de greep 
van de kerken op het doen en laten, het eigen 
denken en geweten van de mensen verslapte, 
ervoeren zeer velen dit als een bevrijding en 
noemden het machtsverlies van de kerken 
opgelucht 'het einde van 'n bange bevoogding'. 
Sommigen gingen zelf de weg van leer en plicht 
naar ontluikende mystiek en sprekende stilte. 
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Anderen zijn losgeslagen van de weg geraakt,
gaan hun eigen gang of zoeken een nieuw spoor, 
andere duidelijke wegwijzers - wie ook waar ook. 
Intussen zijn er andere machten en machtigen
opgestaan, die mens en gemeenschap danig in hun
greep hebben en hen tot in hun behoeften, verlangens
en geweten slaafs onderdanig maken. 
De belangrijkste media lopen geleidelijk aan vol 
met 'te koop, - moet je hebben, - is onmisbaar, -
dit zal je goed doen, - hiermee ben je pas mens.' 
Er wordt gesjaggeld met rust- en feestdag en 
werken verstaan als arbeid kraait luid victorie, -
wie of wat daarvoor dan ook de rekening betaalt. 
Deze kijk op het leven, deze sfeer van bestaan 
wordt stilaan merg en been van de samenleving. 
Maar er gaan ook mensen in het verzet, mensen 
die zeggen en schrijven: het heilige wordt platgetrapt
en eerbied voor het leven tenietgedaan. 
In deze eerste dagen van mei terugdenken aan 
de oorlogsjaren '40-'45, jaren van bezetting en
onderdrukking, is goed en zinvol, wanneer we 
ook durven zien wat er hier en nu gaande is en 
aan de bel trekken voordat de noodklok klinkt.

Kort instrumentaal

Jarenlang hebben wij rond 4 mei de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog herdacht: 
Eenentwintig mensen hier uit Helvoirt; 
twaalf Britse militairen/bevrijders; 
zevenentwintig Duitse soldaten. 
Vandaag, zoveel jaren later, staan we stil 
bij de jonge mensen, die nu op vredesmissie gestuurd, 
zijn omgekomen in Afghanistan.

Jan van Twist Zwijndrecht 47 jaar 26/07/2006

Bart van Boxtel Urmond 29 jaar 26/07/2006

Michael Donkervoort Veghel 29 jaar 31/08/2006

Een sergeant zelfdoding 11/10/2006

Robert Donkers Kerkrade 33 jaar 06/04/2007

Cor Strik Amersfoort 21 jaar 20/04/2007

Timo Smeehuijzen Amsterdam 20 jaar 15/06/2007

Jos Leunissen Duiven    44 jaar 18/06/2007

Tom Krist      Berkel-Enschot 24 jaar 10/07/2007

Martijn Rosier St. Annaparochie 30 jaar 26/08/2007

Tim Hoogland Vroomshoop 20 jaar 20/09/2007

Ronald Groen Epe    21 jaar 03/11/2007

Wesley Schol Assen   20 jaar 12/01/2008

Aldert Poortema Ulst    22 jaar 12/01/2008

Mark Schouwink Hengelo      22 jaar 18/04/2008

Dennis van Uhm Nijmegen    23 jaar 18/04/2008

Geen mens voor niets geboren 

geen offer vergeefs gebracht.

Kort orgel
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BELIJDENIS

Lied. t.: Marcel Zagers

m.: WillemVogel

K.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 
hij heeft het Leven gevonden. 

A.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

K.: Het zaad in de aarde gestorven, leeft. 
Gezegend de mens die gestreden heeft 
geleefd op hoop van zegen
voor echt en recht allerwegen.
Gezegend de mens die gestreden heeft, 
hij heeft het Leven gevonden. 

A.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

ONDERBREKING. Brood en beker
Collecte, Orgelspel

BROOD EN BEKER.

Breek samen het brood, 
deel de beker zoet en zuur. 
Leef met elkaar, zo kwetsbaar 
als we zijn en geheel en al 
op vertrouwen aangewezen.

GEDACHTENIS.

Hier samen om te delen
in Jezus' geloof en vertrouwen
vragen wij u te denken
aan de mensen die pijn hebben,
huiveren en tobben -
aan vluchtelingen en ontheemden;
aan die hongeren naar brood,
dorsten naar gerechtigheid -
aan hen, jonge mensen, die
om vrede te brengen uitgezonden
zwaar letsel oplopen, hun leven verliezen.

Gedenk hen die ons zijn voorgegaan 
in het leven en in de dood.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:

Gedenk allen die voor vrede en vrijheid 
hun leven gegeven hebben. 

Geen mens vergeefs geboren; 
geen goed voorgoed verloren.

Korte stilte

GEBED AAN TAFEL. Woord en lied

A.: Met de medemens begaan t.: M. Zagers

en Gods woord gehoord, verstaan m.: J. Crüger

is hij onderweg gegaan.



- 8 -

V.: De zon brengt warm de dag aan het licht, 
hult de avond in schemer; 
maan en sterren blinken in de nacht, 
verbleken bij het gloren van de ochtend.

Bergen rijzen tot boven de wolken; 
bomen wortelen diep, 
reiken wuivend hemelhoog; 
zeeën golven tot voorbij de einder.

Vogels zingen het licht tegemoet, 
groeten het donker en zwijgen; 
bloemen bloeien veelkleurig fier, 
buigen het hoofd mettertijd.

Het ontroert wie ziet en hoort,
spreekt en raakt ons -
verwant als we zijn aan de aarde
en verweven met U, van Wie zij spreekt.

A.: Één met alwat ademt, leeft 
één met wie geen ruimte heeft 
leven dat vertrouwen geeft.

V.: Mensen komen en gaan 
beleven lief en leed; 
genieten geluk en 
krijgen het zwaar te verduren.

Ze werken en doen 
zo goed ze kunnen, zolang het gaat. 
Ze zoeken elkaar, willen vrede, 
sprekende stilte, gemoedelijke rust.

Van woestijn maken ze akker, 
herbouwen op ruïnes hun stad. 
En hoe ook getroffen lamgeslagen, 
ze staan weer op en vervolgen hun weg.

Mensen zichzelf een wonder: 
hoe zij zoeken en reiken naar U, 
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen 
en naar Wie onderweg.

A.: 'Dit ben ik. Mijn testament 
maak ik hier en nu bekend; 
dat gij elkaars dienaars bent.'

V.: Één kwam er in de wereld 
die de hemel op aarde zag, 
een zee van recht en gerechtigheid, -

die niet deed dan goed; 
van geweld niet wilde weten, 
omzag naar zwak en gekwetst.

die ondanks alle schijn en ongeloof 
trouw en onbevangen leefde 
in het volste vertrouwen.
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In Hem herkennen wij 
onze ware aard; zien wij U, 
de Eeuwige in de tijd.

A.: 'Breek het brood en drink de wijn 
deel de vreugde, draag de pijn - 
sterven zal nieuw leven zijn.'

Hij heeft zijn testament gemaakt,
brood genomen en gedeeld:
brood, het leven gegeven
met al zijn zoet en zuur;
brood, ons kwetsbaar broos bestaan
dat eens zal zijn geheeld.

Hij heeft zijn leven en visioen aan 
hen die bleven in handen gegeven; 
de beker, tot de bodem toe gedronken, 
overgedragen aan die na hem komen 
tot waarop wij hopen vervuld zal zijn.

A.: Met de medemens begaan
en Gods woord gezegd, gedaan 
is hij door de dood gegaan.

V.: Zo'n vertrouwen
is leugen en geweld te machtig, 
in geen graf of dood te vangen.

Zo'n vertrouwen 
brengt alles aan het licht 
en in liefde tot voltooiing.

Zo'n vertrouwen
laat de aarde glanzen van U
van U, God en Goed.

Bid dan zoals hij,
God een zoon, ons een broeder,
gebeden 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.
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GEBEDEN. Woord en Marialied

Vrede met jezelf 

vrede met het leven. 

Wie onvrede kent 

slaat van zich of, heeft 't 

op een ander gemunt. 

Heb vrede met jezelf.

K.: Het kan het verhaal zijn t.: M. Zagers

van een bloem m.: W. Vogel

die in schaduw stond 
tot zij in het bladerdek 
licht van zonlicht vond.

A.: Woord van God geopenbaard 

in een mens van vlees en bloed.

Woord van God gehoord, bewaard 

Maria wees gegroet.

Eerbied voor alwat

leeft en adem heeft,

Wie geen eerbied kent

maakt de aarde tot 'n jachtveld,

de mens tot een prooi.

Heb eerbied voor het leven.

K.: Het kan het verhaal zijn
van een bloem kleurloos in de knop 
tot het morgenlicht haar raakt 
kleurrijk bloeit zij op.

A.: Woord van God geopenbaard

in een mens van vlees en bloed. 

Woord van God gehoord, bewaard 

Maria wees gegroet.

Gedenk hen die 

voor vrijheid en vrede 

hun leven hebben geriskeerd. 

Wie hen niet gedenkt 

eerbiedigt hun leven niet. 

Blijf hen dankbaar nabij.

K.: Het kan het verhaal zijn
van een bloem die verscholen staat 
in het alledaagse groen 
waar zij opengaat.

A.: Woord van God geopenbaard

in een mens van vlees en bloed. 

Woord van God gehoord, bewaard 

Maria wees gegroet.



ZEGENWENS.

Zegenen wij elkaar;

vooral hen die ons

hard nodig hebben.

En God en Goed

zegene ons in de naam

van Vader Zoon en Heilige Geest.

Amen. 

ORGELSPEL

© Open Kerk Helvoirt


