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VIERING VAN DE
VIJFDE ZONDAG
VAN DE VASTEN

De gestorvene kwam naar buiten,
handen en voeten met zwachtels gebonden
en met een zweetdoek om zijn gezicht.
Jezus beval hun:
‘Maak hem los em laat hem gaan.’
(Johannes 11)

OPEN KERK

HELVOIRT
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Orgel

VOORAF
INTREDE.
Lied.

Wees hier aanwezig
H. Oosterhuis/A. Oomen

WELKOM.
Vasten:
onthaasten - los komen
van alle haast die je
rust en stilte ontneemt;
onthechten - los komen
van alle overdaad die
wordt voorgespiegeld, aangepraat;
ontdoen - los komen
van zoveel loos gedoe
en doen wat er toe doet.
Welkom u allen hier
omwille van elkaar in Gods naam.

Wees hier aanwezig; Ant.-refr.

Lied.
SCHULD BEKENNEN.
V.:

Alleen het water waarmee
wij een ander laven
lest onze hete dorst.
Alleen het brood dat
wij met anderen delen
stilt onze honger.
Alleen het kleed waarmee
wij een medemens kleden
staat ons.
Alleen het woord waarmee
wij leed verzachten
zal ons troosten.
Alleen God en Goed
van harte beleefd
zal ons vertrouwen geven.

A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING.
A.:

+

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.
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Wie hun leven veil hebben
zullen leven vinden.
A.:

(Jezus van Nazaret)

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Wie liefhebben zijn de dood voorbij
en vertoeven in de eeuwigheid. (1 Joh. 3,14)
A.:

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

Geen groter liefde dan
zijn leven geven voor de ander.
A.:

(Joh. 15,13)

GIJ HART GIJ BRON VAN LEVEN,
ONTFERM U OVER ONS.
GIJ ADEM ZIEL IN MENSEN
ONTFERM U OVER ONS.

GEBED.
De onrust in ons leven geen angst die afmat
maar groei naar volle bloei.
De pijn in ons leven geen vrees voor het niets,
maar barensweeën tot nieuw leven.
De schemer in ons leven geen duisternis die de nacht invoert,
maar ochtendgloren dat dag wordt.
Vul onze tijd
met Uw eeuwigheid.
A.:

Amen.

Lied.
EERSTE LEZING.

Voorbij; c 1 2 4
C. Adema van Scheltema/W. Vogel
Ezechiël 37,12-14

Zo spreekt God de Heer:
‘Ik ga uw graven openen; Ik voer u massaal daarvan
weg en breng u terug naar Israëls grond. En wanneer
Ik dan uw graven geopend heb en u massaal daaruit
weggevoerd, dan zult gij beseffen dat Ik de Heer ben.
Ik stort mijn geest over u uit en ge zult leven;
Ik vestig u op uw eigen grond en ge zult weten dat Ik
de Heer ben. Wat Ik zeg, doe ik ook !’
Zo luidt de godsspraak van de Heer.
Lied.

Voorbij; c 9 10

-4-

HET EVANGELIE.

Johannes 11

Een zekere Lazarus van Betanië was ziek. In dit dorp
woonden Maria en Marta en Lazarus was hun broer.
Toen Jezus ervan hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt
niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van
God, want Gods zoon moet erdoor verheerlijkt
worden.’
Toen Jezus in Betanië arriveerde, bleek Lazarus al
vier dagen in het graf te liggen. Het was een rotsgraf
met een steen ervoor. Jezus zei: ‘Neem de steen weg’.
Marta, zus van de gestorvene, zei Hem: ’Het is er niet
fris meer, want het is al de vierde dag.’ Jezus gaf haar
ten antwoord: ‘Ik zei je toch, dat wie gelooft in Gods
heerlijkheid zal zien !’ Toen namen ze de steen weg.
Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: ‘Vader, ik
dank U dat Ge mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Ge
mij altijd verhoort, maar omwille van de mensen om
mij heen heb ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven,
dat Gij mij gezonden hebt.’ Na deze woorden riep hij
met luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten !’
De gestorvene kwam naar buiten, handen en voeten
met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om
zijn gezicht. Jezus beval hun: ‘Maak hem los en laat
hem gaan.’ Vele Joden, die zagen wat hij gedaan had,
geloofden in Hem.
Lied.

Voorbij; c 11 12

MEDITATIE.
Pas wanneer we ons eigen ik
werkelijk hebben los gelaten,
kunnen we vragen naar de zin
van de unieke mens die we zijn
en naar zijn uiteindelijke bestemming.
Pas dan ontstaat begrip voor
het grote geheel waarvan onze ziel
deel uitmaakt en waarmee zij optrekt
in het goddelijk avontuur van het leven.
(Hein Stufkens in Heimwee naar God)

In oktober dit jaar verschijnt er een boek dat
Scherven brengen geluk zal heten en gewijd is
aan persoon en werk van Marius de Leeuw.
Deze glazenier en kunstschilder bracht
zijn laatste levensjaren door in Helvoirt
en woonde vooraan in de Essche Baan.
Tot zijn omvangrijk en veelsoortig oeuvre
behoren de veertien Lijdensdoeken veertien kruiswegstaties van prachtig applicatiewerk
op horizontale paarse linnen doeken die aan
twee stokken meegedragen kunnen worden.
Hij ontwierp ze in 1953 voor de Maria Omgang,
die toen nog jaarlijks door Den Bosch trok, maar
vanaf dat jaar een aarzelende voortzetting kende en
in 1963 helemaal voor het laatst gehouden is.
De Lijdensdoeken van De Leeuw hebben
nog enige jaren dienst gedaan tijdens de Goede
Vrijdag viering in de Bossche St. Jan.
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Daarna waren ze spoorloos tot ze vorig jaar
na enig speurwerk werden teruggevonden
in de kelder van het stadspostkantoor.

Waarom nú verwezen naar deze Lijdensdoeken ?
Vanwege de twee opvallende laatste staties:
Jezus van het kruis genomen en begraven.
Je hoeft geen scherp waarnemer te zijn om
op te merken dat Jezus’ dode lichaam er niet is.
In tegenstelling tot de gebruikelijke kruiswegen,
laat Marius de Leeuw niet Jezus’ lichaam van het
kruis nemen en begraven, maar enkel
‘de linnen doeken, waarin hij gebonden was’.
Het lijkt alsof deze kunstenaar hier al wil zeggen
wat de vrouwen later bij het graf ontdekken:
Die je zoekt, is niet hier, hij is verrezen, opgegaan.
Marius de Leeuw, gestorven in 2000, siert
zijn lijdensdoeken regelmatig met een ster, de twee laatste echter met twéé sterren:
deze gestorvene is Zichzelf geworden, heeft
alles wat hem bond en vasthield afgelegd,
leeft naast Hem uit wie hij is voorgekomen.

De symbolische diepe betekenis van ‘doeken,
binden en inwikkelen’ is ons eigenlijk heel bekend.
‘Er geen doekjes omwinden’: eerlijk en open.
‘Uit de doeken doen’: openbaar, duidelijk maken.
‘Ergens aan gebonden zijn, ergens van los komen;
iets bij iemand los maken . . .’
In het evangelie betekenen ‘doeken’ veel.
Toen Jezus geboren was, zegt het kerstverhaal,
werd hij door Maria ‘in doeken gewikkeld’.
Dan vat hij geen kou, denken wij of: ze hadden
geen kleertjes voor hem, - wat aandoenlijk !
Maar het betekent, dat hij op aarde, in de wereld
is gekomen, geheel verwikkeld in ons bestaan.
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Toen Petrus, volgens het verhaal van Johannes
het lege graf binnenging, zag hij nog steeds en alleen
de linnen doeken en de zweetdoek.
Verder kwam hij niet, was zijn teleurstelling nog niet
te boven, kon niet loskomen van alles wat hij
van die machtige man van Nazaret verwacht had.
Het sleutelwoord van Jezus in het verhaal over
Lazarus is ‘Maak hem los’, los van alles wat hem aan handen en voeten bindt,
los van wat zijn eigenlijke, ware gezicht maskeert.
En daar gaat het in het evangelie van vandaag
om en over: bevrijd je van wat je bindt, - want
‘wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen;
wie zijn leven veil heeft, zal leven vinden.’
Pas wanneer we ons eigen ik
werkelijk hebben los gelaten,
kunnen we vragen naar de zin
van de unieke mens die we zijn
en naar zijn uiteindelijke bestemming.
Kort orgel
BELIJDENIS
Lied.

Om God te leven
M. Zagers/Frans Bertens

ONDERBREKING.

Brood en beker
Collecte
Orgelspel

BROOD EN BEKER.
In het brood is het graan, de akker,
de wassende maan, de brandende zon.
In het brood is de boer die ploegt,
de hand van de bakker.
In het brood is de Bron en proef ik
het Geheim dat in het al de Ene is.
(Hein Stufkens)

GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek zijn
naar ziel of lichaam pijn hebben,
in het ongewisse verkeren. Bid voor die zorgzaam waken,
bijstaan en vertrouwen geven.
Bid voor allen die waar ter wereld ook
bezwijken onder geweld
omkomen van honger
sterven aan slopende ziekten.
Bid voor die ons van nabij
zijn voorgegaan in de dood.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:
Bid voor die achterbleven;
niemand mist niemand.

-7-

Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.
Lied.

Gij hebt woorden; c 1 refr.
Henk Jongerius/Byzantijns

Waar Hij was
die mens Jezus Christus
kwamen lammen in de benen,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen
van de ogen waar Hij was
vluchtten kramp en koorts
uit het lijf van de mensen waar Hij was
werd de gemeden melaatse
in de kring opgenomen,
zieken de straffende vinger Gods
uit het hoofd gepraat waar Hij was
werden brood en vis
van harte gedeeld
en groeide uit
amper iets voor één
overvloed voor allen waar Hij was
verliet God zijn hoge hemel
en werd een vader die
leeft en lijdt in mensen.
Lied.

Gij hebt woorden; c 3 refr.
Henk Jongerius/Byzantijns

Vanaf de berg zag Hij
de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want
je bent niet gelukkig
om wat je bezit
en je wordt niet rijk
van wat je hebt;
zalig die van wapens
niet willen weten,
ze winnen de wereld
zonder geweld;
zalig die
hun zinnen zuiveren,
ze vinden God
in het diep van hun hart;
zalig die deemoedig zijn,
als een kind bij moeder
zijn ze geborgen bij God.
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In dit vertrouwen heeft Hij
van de wereld afscheid genomen.
Lied.

Gij hebt woorden; c 6 refr.

Hij nam brood,
uit koren gekneed,
zegende, brak het en zei:
Dit ben ik en ik beloof u vast,
dat ge zult eten en drinken
aan mijn tafel;
neem het, eet het.
Hij nam de beker,
uit druiven geperst,
zegende die, reikte hem over en zei:
Neem deze beker van mij aan
en geef hem door,
want ik zal er pas weer van drinken
wanneer alles in God zal zijn voltooid.
Doe wat ik heb gedaan
en vergeet me niet.
Lied.

Gij hebt woorden; c 7 refr.

Bij leven niet begrepen
en in de steek gelaten,
gedoemd te worden vergeten is Hij onweerstaanbaar
doorheen de dood tot leven gekomen is Hij voor allen die in Hem
hun ware aard en God herkennen
geworden die Hij is:
de mens een naaste, God een zoon.
Bid zoals Hij 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.
GEBEDEN.
Er is in ons leven
zoveel stil verborgen,
wat alleen door wie hecht
met het leven verbonden is
wordt gezien, gehoord.
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Lied.

Zoek God niet hier of daar; c 1
P. Verhoeven/W. Vogel

Er is in ons leven
zoveel diep geheim
wat alleen door wie met
groei en verval vertrouwd is
wordt geproefd, gesmaakt.
Lied.

Zoek God niet hier of daar; c 2

Er is in ons leven
zo’n verre open horizon
die alleen door wie in
elkaar zijn opgegaan, geborgen
wordt vermoed, verwacht.
Lied.

Zoek God niet hier of daar; c 3

ZEGENWENS.
ZEGENEN WIJ ELKAAR
MENSELIJK EN NABIJ.
EN LAAT ALLE LEVEN
GEZEGEND ZIJN
IN DE NAAM VAN DE VADER
DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
AMEN.

ORGELSPEL

Prettige dag verder,
die u hebben mag
en anderen
maken kunt.

