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VIERING VAN DE
ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Liefde komt van God. Wie liefheeft
is kind van God en kent God.
Een liefdeloze mens
heeft geen notie van God
want God is liefde.
En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard.
(Eerste Brief van Johannes 4)

OPEN KERK

HELVOIRT
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Orgel

VOORAF
INTREDE
K.:

t.: P. Verhoeven
Gij uit de dood verrezen
ten leven opgestaan,
m.: Arbeau
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.

A.:

K.:

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

A.:

WELKOM
Er is een Marialied
waarin gezongen wordt
over 'de lieve mei':
Gekomen is de lieve mei...
die velen uitdaagt om naar
buiten te gaan, lange tochten
te maken, gaandeweg te mediteren,
kerken wellicht te mijden
maar veldkapellen te bezoeken
om daar in alle vrijheid
in zichzelf te keren, iets van
zichzelf te ontdekken en dit straks
mee te nemen, mee 't leven door.
Welkom u allen hier omwille van elkaar
in Gods naam samen.
K.:

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.:

Maak mij, Heer, tot
een werktuig van vrede
en laat me
waar haat is liefde zaaien
waar onrecht recht
waar twijfel geloof;

+
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waar wanhoop heerst
vertrouwen brengen,
waar duisternis licht
waar droefenis vreugde.
Laat me eerder troosten
dan troost zoeken,
eerder begrip tonen
dan om begrip vragen,
eerder liefhebben
dan geliefd willen zijn.
A.:

Zij die geven zullen ontvangen;
zij die vergeven, hen wordt vergeven.

BEZINNING
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.

t.: M. Zagers
m.: W. Vogel

Naar God kunnen wij
tasten en reiken;
te vatten is Hij niet.
A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
God heeft alles weg
van wat liefde is:
intens op elkaar betrokken zijn.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
God - wie ook wat ook - is
de hoop die mij draagt;
mijn rotsvast vertrouwen.

A.:

Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Kome wat komt.

GEBED
Niemand kan zeggen
wat honger en dorst,
wat liefde, lijden, leven is alleen wie het
aan den lijve heeft ervaren,
mee- en doorgemaakt.
Niemand kan zeggen
waar Gij zijt, wie Gij bent,
hoe Gij heten moet -

(E. Drewermann)
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alleen wie U vindt
in de trouw van alledag
in de jubel van het lief
in de put van het leed,
U de eeuwige in de tijd.
AMEN.

Lied.

Ongeziene vreemde verten; 1c
t.: S. de Vries
m.: W. Vogel

EERSTE LEZING

Handelingen
10,25-26.34-35.44-48

Petrus trad het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius binnen. Deze ging Petrus tegemoet en maakte
een knieval voor hem. Maar Petrus trok hem op en
zei: 'Sta op, ik ben ook maar een mens.' En hij vervolgde: 'Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen
aanzien des persoons bestaat, maar dat ieder die Hem
vreest en het goede doet - uit welk volk ook - Hem
welgevallig is.' Terwijl Petrus zo aan het spreken was,
raakten allen die naar hem luisterden van de Geest
bevangen. De gelovigen uit de besnijdenis - van joodsen bloede dus - die met Petrus meegekomen waren
stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave
van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden
hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: 'Wie kan deze mensen die juist zoals wij de heilige Geest ontvangen hebben het doopsel weigeren?' En
hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
De mensen verzochten hem om nog enkele dagen te
blijven.
Lied.

Ongeziene vreemde verten; 1c

HET EVANGELIE

Johannes 15,9-17

In die tijd zei Jezus: Zoals de Vader mij heeft liefgehad zo heb ik jullie liefgehad. Blijf in mijn liefde.
Wie mijn geboden onderhoudt blijft in mijn liefde
zoals ik de geboden van mijn Vader heb onderhouden
en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik je opdat mijn vreugde
in jullie mag zijn en volkomen wordt. Dit is mijn gebod, dat je elkaar liefhebt zoals ik jullie heb liefgehad.
Niemand heeft meer lief dan zij, die hun leven geven
voor hun vrienden. Jullie bent mijn vrienden. Ik noem
je geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat
zijn heer doet. Ik heb jullie vrienden genoemd, omdat
ik jullie alles heb meegedeeld wat ik van de Vader
weet. Niet jullie hebben mij uitgekozen maar ik jullie
en ik heb je de taak gegeven op tocht te gaan en blijvend vrucht voort te brengen. Dan geeft de Vader je
wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Lied.

Ongeziene vreemde verten; 1c
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MEDITATIE
Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des
persoons bestaat, maar dat ieder die op Hem bedacht
is en het goede doet - uit welk volk ook -Hem welgevallig is.
(Handelingen 10)
Deze uitspraak, zo juist hier gelezen, is Petrus pas
na veel gepeins, strijd en aarzeling als een bevrijdend
woord over de lippen gekomen.
Hij schijnt aanvankelijk behoord te hebben tot
de christenen voor wie de joodse gebruiken en wetten
als absoluut golden; ook voor mensen die graag
tot de christengemeenschap wilden toetreden,
maar van huis uit geen jood waren.
Zo joods voelden de christenen zich aanvankelijk en
zozeer hebben ze Jezus van Nazaret ervaren als kind
van het joodse volk en als - weliswaar kritische volgeling van 't geloof der vaderen.
Niks nieuwe godsdienst, breuk of scheiding.
De afsplitsing is pas gekomen toen de christenen van
joodse afkomst hun joodse ideeën niet meer wilden
verabsoluteren of verplicht opleggen maar juist
respect gingen opbrengen voor de identiteit van
mensen uit geheel andere culturen.
Vanaf toen werden deze volgelingen van Jezus
niet meer als joods maar als afvallig beschouwd en
zijn ze - spottenderwijs - christenen genoemd.
Achter 't verhaal van de opname van de Romein
Cornelius in de schoot van de christengemeente
zit een heel gevoelige en intense strijd van en tegen
mensen die meenden hun overtuiging te moeten laten
domineren om gewetensvol te handelen en
de samenleving niet te verzieken.
Petrus behoorde aanvankelijk ook tot die onplooibare
rechtlijnigen die de nieuwe tijd niet verstonden en
het visioen niet zagen.
Misschien is hieruit voor alle tijden de les te leren
dat traditie, ook het heilige Boek van de traditie,
mensen heilig mag zijn, maar dat de tijd en de mens
in de voortrollende tijd het meest tot heil en
heel maken geroepen zijn.
Kort orgel
'Dit is mijn gebod, - dat ge elkaar liefhebt' is tot
tweemaal toe te horen in het evangelie dat
vandaag uit het Johannes' getuigenis gelezen is.
Blijkbaar is dit het keurmerk van de christengemeenten zoals hij die voorstaat en waarvan
ook Handelingen uit het allereerste begin van
de christenheid getuigt met de woorden:
'Zie, hoe ze elkaar liefhebben' - wat op de wereld
een aantrekkingskracht zonder weerga had.
De eerste brief van Johannes geschreven vanuit
of aan zijn parochie of bisdom ergens in Turkije
en waaruit de liturgie vandaag de tweede lezing
heeft samengesteld, staat zo gezegd bol van het
verband tussen en de eenheid van God en liefde.
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Liefde komt van God. Wie liefheeft is kind van God
en kent God. Een liefdeloos mens heeft geen notie
van God want God is liefde. En de liefde die God is
heeft zich onder ons geopenbaard.
Maar met het woord 'liefde' is het zoals met
zoveel woorden die het menselijk bestaan raken.
Je kunt praten over honger en dorst in de wereld maar als jezelf nooit flink honger hebt gehad
en geen gebarsten lippen van de dorst, dan weet
je eigenlijk maar amper waarover je praat en wat
mensen beleven die echt hongeren en dorsten.
De westerse wereld heeft momenteel bijna van
groot tot klein en van rijk tot arm de mond vol
van de economische crisis en de gevolgen ervan.
Maar het blijft slechts een woord zolang je het
zelf niet metterdaad proeft aan je boterham,
ziet aan je kleren, merkt in je beurs en hard
ondervindt omdat handel in have en goed stokt.
Zo blijft het spreken van Johannes, de leerling
die Jezus liefhad, over liefde een opgesmukt woord of
een theologisch idee, dat over de hoofden van de
mensen hemelwaarts drijft.
Pas wanneer je weet, dat met deze woorden een strijd
werd uitgevochten, een kerkidee bepleit en het wezen
van het Christendom verkondigd tegenover andere
gedachten en ideeën hierover, dan pas wordt liefde
'n woord van vlees en bloed.
Johannes heeft zich niet achter het verwijt van
Jezus' dood aan de joodse overheden geschaard,
heeft breuk en scheuring willen voorkomen en
daartegenover de eenheid en verbondenheid van
Jezus met de Vader en van allen met hen en met
elkaar vasthoudend hartstochtelijk bepleit.
Achter dat steeds weer noemen van 'een-zijn,
verbonden blijven, elkaar liefhebben' schuilt de strijd
die Johannes voerde voor een kerk waarin liefde en
een-zijn voorop staan tegenover een kerk die zich
ging of liet afzonderen, die zich in feite door - eigen wet en leer liet regeren.
Tegen deze achtergrond moeten we het hameren van
Johannes op liefde en eenheid worden verstaan en
het is deze kijk op Christendom en kerk die
momenteel in het christelijke veld groeit tegenover
een strammer wordend kerkinstituut.
Er komt een nieuwe religiositeit, die enge oude geloofsvormen achter zich laat en aansluit bij de traditie van het innerlijk ervaren en mystiek. De kennis die
daaruit voortkomt is in wezen zelfkennis en tegelijk
'kennis met het goddelijke'. Ze leidt niet tot moord en
doodslag, zoals angstig dogmatisme doet, maar is
eerder levengevend. Wie woont in het mysterie zal in
alles en iedereen datzelfde mysterie zien, respecteren
(Hein Stufkens)
en liefhebben.
Kort orgel
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Marialied

BELIJDENIS

t.: M Zagers
m.: W. Vogel

K.:

Het kan het verhaal zijn
van een bloem 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.

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.

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.
Collecte orgelspel
Brood en Beker

ONDERBREKING

LIED
BROOD EN BEKER
In het brood het leven zien,
in het leven een brandend hart,
dat Liefde is - aan wie wij ons
door alles heen kunnen toevertrouwen om wie we in eerbied leven
met alwat en alwie is om wie we
aan geen kwaad bezwijken,
in geen graf berusten,
in geen dood ten ondergaan.
GEDACHTENIS.
Bid voor die tobben en pijn hebben 't blijft niemand bespaard.
Bid voor die meelevend bijstaan iedereen wordt ooit gevraagd.
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Bid voor die ons zijn voorgegaan;
dat ze niet vergeten raken.
In eerbiedige gedachtenis
noemen wij:
Geen mens voor niets geboren;
geen goed voorgoed verloren.
Korte stilte
GEBED AAN TAFEL

Woord en lied

A.:

Met de medemens begaan M. Zagers/J. Crüger
en Gods woord gehoord, verstaan
is hij onderweg gegaan.

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.
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A.:

Liefde die geweld ontkracht
spot met elke wereldmacht.
Heeft hij o Gods wil volbracht ?

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.
In Hem herkennen wij
onze ware aard; zien wij U,
de Eeuwige in de tijd.

A.

‘Dit ben ik. Mijn testament
maak ik hier en nu bekend;
dat gij elkaars dienaars bent.’

V.

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 zal zijn vervuld.

A.:

‘Breek het brood en drink de wijn
deel de vreugde, draag de pijn sterven zal nieuw leven zijn.’

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
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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

Woord en lied

Pelgrims zijn we;
van eerste stop tot laatste gang,
van school tot dood,
Pelgrims zijn we;
elke aankomst nieuwe startplaats,
elk huis een doorgangshuis.
Pelgrims zijn we;
niemand weet waardoor gedreven,
niemand weet door wie gewenkt.
A.:

Wees gegroet o sterre
wees gegroet van verre
aan de hemel blinkt uw licht
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.
Leven is pelgrimeren,
paden langs, rivieren over,
trekken door leegte en woestijn.

A.:

Als de golven stijgen
hoger hoger dreigen
schijn dan veilig voor ons uit
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Leven is pelgrimeren,
mensen ontmoeten, mensen steunen
en samen waken in stil gebed.
A.:

Wees gegroet o sterre
wees gegroet van verre
op uw zacht en zalig licht
houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Wanneer de pelgrim eindelijk aankomt
weet hij wat hij al vermoedde:
de weg is het doel.
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A.:

Pelgrimstocht der mensen
veertig jaar woestijn
onvervulde wensen
't land zal heerlijk zijn.
Wie aanhoort ons bidden
wie ziet naar ons om ?
God trekt in ons midden )
Kom Heer Jezus kom.
)2x

ZEGENWENS

Zegenen wij elkaar en
die God en Goed is
zij met ons op de weg door het leven
in de naam van Vader
Zoon en heilige Geest.
Amen.

ORGELSPEL
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