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VIERING VAN DE
DERDE ZONDAG
VAN PASEN

Eenmaal aan tafel
nam hij brood, zegende,
brak het en gaf het hen.
Nu gingen hun de ogen open en
ze herkenden hem, maar meteen
was hij uit het zicht verdwenen.
(Lucas 24)

OPEN KERK

HELVOIRT

-2-

VOORAF

Orgel

INTREDE.
Lied.

A.:

A.:

m.:Arneau
Gij uit de dood verrezen,
ten leven opgestaan,
in ons, die niet als wezen,
ontzield hun wegen gaan.
Gij zijt met ons, Gij zijt ons leven,
God en goed.
Gij blijft met ons voorgoed,
nu tot in eeuwigheid.

Geen steen, geen wet ten dode,
behoudt ons in het graf.
De machten namaak-goden,
verwaaien als het kaf
Gij zijt met ons, Gij zijt ons leven,
God en goed.
Gij blijft met ons voorgoed,
nu tot in eeuwigheid.

WELKOM.
De rust die hij, zolang hij kon
en wellicht langer dan ‘t kon,
niet zocht, zij hem gegeven Karol Jozef Wojtyla, geboren in
Wadowice/Polen op 18 mei 1920, paus Johannes Paulus II, overleden
in Rome vrijdag 2 april 2005.
Wat over hem ook wordt gezegd dit is onmiskenbaar: hij heeft
het aanschijn van Europa
en de wereld mede veranderd.
Beter nog: hij liet gebeuren wat
- zo leek het - niet gebeuren kon
en wekte daarmee het vertrouwen dat
mensen tot het goede bereid en in staat zijn.
Welkom u allen omwille van elkaar
in Gods naam vanavond samen hier.
Lied.

A.:

Die bang naar Emmaus vluchtten,
op niemand meer gehoopt.
Die tijd en wereld duchtten,
ze zijn met U gedoopt.
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
wij dorstigen laven
lest onze hete dorst.
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Alleen het brood dat
wij met hongerigen delen
stilt onze honger.
Alleen het kleed waarmee
wij verkleumden kleden
geeft ons warmte.
Alleen het woord waarmee
wij bedroefden troosten
doet ons deugd.
Alleen God en Goed
van harte beleefd
zal zich aan ons openbaren.
A.:

SCHOTEN WIJ TEKORT,
HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING.
A.:

DAT HET MIJ IS GEGEVEN
IN U TE AARDEN,
GROND VAN M’N GROND.

Dankbaar in ontvangst nemen
is vaak minstens zo moeilijk
als met gulle hand geven.
A.:

DAT HET MIJ IS GEGEVEN
IN U TE AARDEN,
GROND VAN M’N GROND.

Rust nemen
is vaak minstens zo moeilijk
als aan de slag gaan.
A.:

DAT HET MIJ IS GEGEVEN
IN U TE AARDEN,
GROND VAN M’N GROND.

Getroost worden
is vaak minstens zo moeilijk
als troosten.
A.:

DAT HET MIJ IS GEGEVEN
IN U TE AARDEN,
GROND VAN M’N GROND.
KOME WAT KOMT.

GEBED.
Soms met het hoofd in de wolken
in de zevende hemel
smaken wij U soms diep in de put
op onszelf teruggeworpen
roepen wij U -

m.:W. Vogel
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soms met alledag bezig
van alles om handen
beleven wij U als Grond waarop te staan
Horizon waarheen te gaan
Gezel voor tijd en eeuwigheid.
AMEN.

Lied.

EERSTE LEZING.

Voorbij; c 1 2 4
C. Adema van Scheltema/W. Vogel
Handelingen 2,42-47

De eerste christenen verdiepten zich in de getuigenis
van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en
het gebed. Iedereen was onder de indruk, want wat de
apostelen deden was wonderbaarlijk. De gelovigen
waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.
Ze verkochten have en goed en verdeelden de opbrengst
onder allen naar ieders behoefte. Dagelijks gingen ze
trouw en eensgezind naar de tempel, braken het brood
in een of ander huis, genoten samen blij en in eenvoud hun voedsel, loofden God en stonden bij het
hele volk in de gunst. Elke dag bracht de Heer er meer
bijeen, die gered zouden worden.
Lied.
HET EVANGELIE.

Voorbij; c 9 10
Uit Lucas 24,13-35

Die dag waren twee van Jezus’ vrienden op weg naar
het dorp Emmaüs, dat zestig stadiën van Jeruzalem
ligt. Ze spreken met elkaar over alles wat er gebeurd
was. Zo in discussie, voegde Jezus zelf zich bij hen en
liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij
machte hem te herkennen. Hij vroeg hen: ‘Waar
praten jullie met elkaar zo druk over ?’ Met sombere
gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas
heette, gaf hem ten antwoord: ‘Bent u dan de enige
inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de
afgelopen dagen is gebeurd ?’
Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn,
deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: ’Blijf bij ons, want de dag loopt al
ten einde, de avond valt.’ Toen ging hij mee naar
binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan
tafel nam hij brood, sprak de zegen uit, brak het en
gaf het hen. Nu gingen hun de ogen open en herkenden ze hem. Maar hij was meteen uit het zicht verdwenen . Ze stonden onmiddellijk van tafel op en
gingen terug naar Jeruzalem.
Lied.

Voorbij; c 11 12
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MEDITATIE.
‘Met hen aan tafel nam Hij brood, zegende,
brak het en gaf het hun. Nu gingen hen
de ogen open en herkenden ze hem.’
(Uit de tijd dat geloof ontstond; Lucas 24)

‘Ze bezochten trouw en eensgezind de tempel,
braken het brood in een of ander huis en
genoten blij en in eenvoud samen hun voedsel.’
(Uit het prille begin van de kerk; Handelingen 2)

‘Zeg bij het brood dat je breekt: Vader,
wij danken U voor het leven en voor het inzicht
ons door Jezus uw dienaar bijgebracht.
Breng uw kerk van de einden der wereld bijeen
zoals dit brood over de velden verspreid
is samengebracht en één geworden.’
(Uit de eerste eeuw na Christus; Didachè 14)

‘n Tekst uit de tijd dat het christelijk geloof
tegen het fiasco van de kruisdood in, ontstond . . .
‘n Tekst uit het prille begin toen er van ‘kerk’
nog geen sprake was, maar van een Beweging
in gang gezet door Jezus van Nazaret en die
haar inspiratie met name vond in de gedachtenis
aan die laatste avond samen met hem . . .
‘n Tekst uit het einde van de eerste eeuw, toen
‘de Weg’ al een beetje gevestigde Kerk werd.
Zij braken het brood en beleefden daarbij niet
Jezus’ dood aan het kruis, maar zijnvisioen van
eenheid en verbondenheid in het ene gegeven Leven,
waarvan Liefde het hart is en dat eens in die
Vader wordt genoemd, zal worden voltooid.
‘Brood dat van over-de-velden-verspreid
is samengebracht en één geworden.’
Eens, lang geleden is de mens begonnen
met zaaien en maaien,
met dorsen en malen,
en hij bakte het eerste brood,
om goed van te eten en
dan weer verder te gaan.
Eens, lang geleden is de mens begonnen
met planten en sproeien,
met plukken en persen,
en hij vulde de eerste beker met wijn,
om goed van te drinken en
dan weer verder te gaan.
Eens, lang geleden is een mens begonnen
met zoeken en vinden,
met geven en delen,
en hij nam het brood en de beker
en werd de eerste die zei:
brood met anderen gedeeld
en wijn voor anderen verschonken,
om mens van te worden en
dan weer met velen verder te gaan.
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Eens, ooit,
- nog hoeveel eeuwen kan het duren zullen wij leven, voorgoed en zonder angst,
van geven en ontvangen,
van aanzien en beminnen,
en voor het eerst zullen wij weten,
dat liefde is gedeeld en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is,
om zo maar eindeloos verder te gaan.
(Jan van Opbergen; Eens)

Paus Johannes Paulus II zal zeker de historie ingaan
als de geestelijk leider die in de wereldpolitiek
een hoofdrol heeft gespeeld.
Hij zal wellicht ook nog genoemd worden als
de paus die de westerse wereld waarschuwde
voor vergaande vervlakking en materialisme.
In de dagen rond zijn sterfbed en overlijden
hoorde je van alle kanten dat er overal
‘missen gedaan’, ‘missen gelezen’ werden.
Tegen de achtergrond van Jezus’ dramatische
en tegelijk openbarend-diep-gelovig Afscheid, toen Hij zijn beker overreikte aan die Hem gingen
overleven en Hij het brood als teken van het Ene
Gegeven en Gedeelde Leven at en brak met die bij
Hem waren, - tegen deze achtergrond klinkt ‘missen
doen’, ‘missen lezen’ hol en leeg.
Alsof het over een ‘ding’ gaat waarin hoe ook opgesierd - Jezus’ levenwekkend Testament
niet meer spreekt, niet meer wordt beleefd . . .
’Ze herkenden Hem aan ‘t breken van het brood;
. . . . ze braken het ergens in huis en genoten blij
en in eenvoud samen hun voedsel.’
Te eten geven is genade delen;
te eten vragen is medemensen deelgenoot maken
aan het geluk dat we beleven, de moeite die we doen,
de zorg die we kennen, ‘t verdriet dat we hebben.
Samen eten, alledag thuis en samen hier is
tijd en eeuwigheid, aardedonker en hemels helder
delen met die bij ons zijn en
met allen die ons zijn voorgegaan.
Brood zij voor ons wat het was Jezus’ handen:
onweerspreekbaar teken
van het geheimvolle leven, de mens gegeven
om het te delen en waarvan Liefde het Hart is,
in wie alles en allen worden voltooid.
Dit Mysterie van het leven - centrum van geloof,
Bron van vertrouwen in leven en dood, van trouw aan, eerbied voor al wat en al wie is.
Kort orgel
BELIJDENIS
Lied.

Paaslied; 6c
A. Bosch/Vulpius
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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 die ons van nabij
zijn voorgegaan in de dood.
In eerbiedige gedachtenis noemen wij:
Gedenk allen die waar ter wereld ook
bezwijken onder geweld
omkomen van honger
sterven aan slopende ziekten, allen die eenzaam en vergeten wegraken.
Bid voor die achterbleven;
en wie mist niemand ?
Korte stilte
GEBED AAN TAFEL.
Lied.

Laat juichen
Henk in ‘t Veld

Gezegend zijt Gij om adem en licht,
de bron uit wie wij geboren,
de einder waarheen we gaan.
Gezegend zijt Gij om zon en maan,
alles en alles in het bestaan geroepen,
het onnoembare wonder dat wij beleven.
Gezegend zijt Gij om hart en ziel,
de hoop die gaande houdt,
de belofte waarop wij koersen.
Lied.

Laat juichen

Gezegend zijt Gij om die
zorgzaam doen wat alledag vraagt,
eerbiedig omgaan met het leven en
nooit genoemd Uw naam waar maken.
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Gezegend zijt Gij om kracht en woord
van profeten toen en nu,
die opstaan tegen alle pijn
en mensen waardig leven geven.
Gezegend zijt Gij om Jezus Christus,
die vol vertrouwen in U en het Leven,
mensen trouw was tot het uiterste.
Lied.

Laat juichen

Gezegend zijt Gij om die
ten afscheid brood nam,
het brak, deelde en zijn vrienden zei:
Dit ben Ik, hart en ziel
met u gedeeld, voor u gebroken.
Gezegend zijt Gij om die op het laatst
zijn beker overreikte en zijn vrienden zei:
Overnemen, delen en doorgeven;
mijn testament voor u, een nieuw begin.
Gezegend zijt Gij om die ons
tenslotte heeft gezegd:
leef zoals Ik
trouw aan mensen koste wat kost;
trouw aan de Vader
in wie alles wordt voltooid.
A.:

Al wie 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.
Gezegend die zijn als Hij:
voor stommen te spreken
voor doven te horen
voor blinden te zien.
Gezegend die zijn als Hij;
met het volste vertrouwen in
'alles komt goed',
Liefde heeft het laatste woord.
Gezegend die zijn als Hij:
in geen dood, geen graf berusten;
aan geen kwaad ten onder.
Gezegend die bidden zoals Hij:

ONZE VADER.
COMMUNIE.
Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en
waarvan God het hart is.

Brood en
leven delen.
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ONDER DE UITREIKING.
Lied.
GEBEDEN.
Lied.

Alles wat adem heeft; r-c-r
I. Gerhardt/A. Oomen

Om een kerk - open huis
voor allen die passeren
voor allen die aankloppen
en zoeken naar waar en warm,
vragen om uitzicht en vertrouwen.
Lied.

Alles wat adem heeft; r-c-r

Om een kerk - bont pallet
van felle en fletse kleuren
een symfonie van spraak en taal,
een regenboog in de wolken
die de wereld vrede aanzegt.
Lied.

Alles wat adem heeft; r-c-r

Om een kerk - trefpunt voor
wie zoet en zuur willen delen,
waar leven de leer te boven gaat
de goede geest de wet stelt
en de hoogste zich de minste weet.
Lied.

Alles wat adem heeft; r

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
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