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VIERING VAN DE
DERDE ZONDAG
VAN PASEN

Alles is gegeven, alles genade van God,
die hoe groot Hij ook is
alleen door deemoedigen
recht wordt gedaan.
(Jezus Sirach 3)

OPEN KERK

HELVOIRT

Orgel

VOORAF
INTREDE.
K.:

A.:

K.:

A.:

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

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.

WELKOM.

Naar Lao Tse 6de eeuw

Goede leiders lopen mensen
niet voor de voeten goede leiders maken van mensen
geen jaknikkers aan goede leiders zijn mensen gehecht.
Zij respecteren de mensen
en worden zelf gerespecteerd.
De beste leiders zijn zij, die weinig
opzien baren, hun werk doen
hun doel bereiken . . .
en dat de mensen dan zeggen:
Wij hebben het allemaal
zelf voor elkaar gekregen!
Welkom u allen hier
omwille van elkaar,
in Gods naam samen.
Lied.
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.
't Is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapen gaan,
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hart heb zeer gedaan;

+
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of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen lei,
of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei;
en vind ik in het huis mijns harten
dat ik een droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was . . .
dan voel ik op mijn jonge lippen
die goedheid als een avondzoen . . .
't Is goed in 't eigen hart te kijken
en zo z'n ogen toe te doen.
BEZINNING.
A.:

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

Alles smaakt naar meer;
wie een zetel krijgt
wil een troon veroveren.
A.:

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

Wie iets te zeggen wil hebben
moet vooral vaak zwijgen
en goed luisteren.
A.:

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

Leidsels zijn
heel andere dingen
dan teugels.
A.:

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

GEBED
Gij,
voorbij te lopen weg te praten en ongehoord de ondertoon
van ieder woord, elk lied.
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Gij,
overbluft overschreeuwd
en ongenoemd de ziel
van ieders levensverhaal.
Gij,
betwijfeld vermoed en
soms gevoeld als meelevend hart
in alle lief en leed.
Gij,
gezien in mens en alle leven
voor nu en straks
voor tijd en eeuwigheid.
Amen.
Lied.
K.:

A.:

Dat mensen de eeuwen door
in treur- en loflied
van U zijn blijven zingen.
Het moet U, God, een wonder zijn
groter dan Uw schepping,
groter dan de mens.

EERSTE LEZING.

Jezus Sirach
3,17-18,20.28-29

Blijf bescheiden wanneer je
rijk of begaafd bent.
Dan zul je bij de mensen
meer geliefd zijn dan iemand
die kwistig presentjes rondstrooit.
Hoe hoger je in aanzien staat,
hoe nederiger je moet zijn.
Want alles is gegeven,
alles genade van God
die hoe groot Hij ook is
alleen door deemoedigen
recht wordt gedaan.
Hoogmoed zit diep en is danook
bijna niet uit te roeien.
Een verstandig mens begrijpt dit
en de wijze die hierop wijst
hoopt gehoor te vinden.
Lied.
K.:

A.:

Dat mensen de eeuwen door
in smeek- en dankgebed
tot u zijn blijven bidden.
Het moet U God een wonder zijn
groter dan uw schepping,
groter dan de mens.
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HET EVANGELIE.

Johannes 21,15-19

Ze hadden samen op het strand gegeten. Toen zei Jezus tot Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, heb
jij mij meer lief dan zij mij liefhebben?' Hij antwoordde: 'Ja Heer, ge weet dat ik u bemin.' Jezus zei hem:
'Weid mijn lammeren.' Nog een tweede maal zei hij
tot hem: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?'
En deze antwoordde: 'Ja Heer, ge weet dat ik u bemin.' Jezus hernam: 'Hoed mijn schapen.' Voor de
derde maal vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb
je me lief?' Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem
voor de derde maal vroeg: Heb je me lief ? en hij zei:
'Heer, ge weet alles; ge weet dat ik u bemin.' Daarop
zei Jezus hem: 'Weid mijn schapen. Maar voorwaar,
dit zeg ik je: Toen je jong was deed je zelf je gordel
om en ging je waarheen je wilde; maar wanneer je
oud bent zul je je handen uitstrekken, iemand anders
zal je omgorden en je brengen naar waar je niet wilt.'
Hiermee zinspeelde hij op de dood waardoor hij God
zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij: 'Volg
me.'
Lied.
K.:

A.:

K.:

Dat mensen de eeuwen door
bij tij en ontij
op U zijn blijven hopen.
Het moet u God een wonder zijn
groter dan uw schepping,
groter dan de mens.
Ga in alles met ons mee.
Haal ons, God, door alles heen.

MEDITATIE.
'Wij mensen zijn zielen die anderen kunnen bezielen.
Dat hoeft helemaal niet met nieuwe inzichten, grote
gebaren of spectaculaire resultaten te zijn. Maar het
is wel een vereiste dat je als mens, leraar of leidinggevende, zelf in contact blijft met je ankerpunten, datje de sterren blijft zien; want anders heb je niets door
te geven . . . Dit zie ik om me heen als een bedreiging.
Dat juist de mensen die in leidinggevende posities
belanden of voorbeeldrollen zijn gaan vervullen, het
te druk krijgen om nog tijd vrij te maken om zelf in
contact te blijven met hun bronnen. Tijd voor stilte.
Tijd om terug te keren naar je bron.
(Doekle Terpstra, 2006)

Eind vorig jaar verscheen een boek dat de titel draagt:
In naam van de natuur, als ondertitel Over duurzame
ontwikkeling, leiderschap en persoonlijke
verandering en waarin prominente BN-ers hun zegje
doen over met name 'verantwoordelijk leiderschap en
de spiritualiteit daarvoor nodig'.
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Ik ben twee keer op een wildernis-training voor leiderschap in Zuid-Afrika geweest. Je was er vrijwel
onmiddellijk onderdeel van de energie die daar
heerst. Je bent er alleen in de woeste natuur met al
die grote, wilde dieren. Alle conditioneringen van het
normale leven vallen van je af. Je wordt opgenomen
in de natuurlijke context en ook ontdaan van alle lagen die je diepste wezen zijn gaan omhullen. Je bent
daar in alle puurheid. Had ik daar tegen een neushoorn geroepen 'Ik ben voorzitter van de SER' dan
zou dat niets hebben uitgehaald. Alle belangrijke
functies die ik heb bekleed stellen in de natuur niets
voor. Je wordt er helemaal de mens die je in de kern
bent . . . En daarbij gaat het telkens om het besef dat
alle leven één is en verbonden. Het is niet alleen een
gevoel van verbondenheid, maar ook van geborgenheid.
(Herman Wijffels, 2009)

In alle bijdragen in dit boek spelen woestijn en
wildernis een grote rol en wordt gewezen op de
'oervaders' van Europa, de woestijnkluizenaars die de
stilte en de leegte zochten om zichzelf te vinden en
- zoals nu velen hen weer nazeggen - daar in het
menselijk binnenste God bewust worden.
Ook wordt naar Jezus van Nazaret verwezen, van wie
verteld wordt dat hij voor de aanvang van zijn
'carrière' de woestijn inging en daar vocht met wat
voor iedere sterveling zo verleidelijk is: macht,
rijkdom, prestige, aanzien, die eigendunk en tot in het
absurde eigenbelang voeden en stimuleren.
'Ontaard', letterlijk 'ontaard' leiderschap raakt vast
in het zelf gecreëerd kringetje los van het geheel,
wordt bedrijfsblind, ziet de sterren niet meer en
is het contact met een diepere bron van leven kwijt.
In de stilte dalen we af in de verborgen grond onder
ons leven die ook de verborgen grond onder het bestaan van de hele mensheid is. Zo komen wij in aanraking met het kloppende hart van vriend en vreemde,
dichtbij en ver weg; zo horen we de ademhaling van
de aarde, voelen de stroom die ons allen verbindt en
worden gevoelig voor de liefde die alle verstand te
(Catharina Visser)
boven gaat.
Het besef een plaats te hebben in het geheel,
een opdracht in het leven, een thuis om er geborgen te
zijn, een uiteindelijke norm voor je doen en laten zonder dit besef kunnen mensen niet; ook zij niet
die vooroplopen, hoog of laag, leiding geven.
Kort orgel
Toen eeuwen en eeuwen geleden het joodse volk
net zoals andere volken een koning wilden hebben,
kwam de profeet heftig in verzet en waarschuwde
ervoor dat de koning zich ten koste van hen
ging verrijken, hun kinderen voor oorlog voeren en
slavinnendienst zou claimen en dat ze enkel nog
naar zijn pijpen zouden kunnen dansen.
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Voor de bijbelse profeten - en profeten zijn geen
toekomstvoorspellers maar diepdenkers met lef is de echte leider van het volk als 'n ware herder.
'Mijn herder is de Heer' zingt Psalm 23 en in het
Johannesevangelie wordt Jezus 'de ware herder'
genoemd, die z'n schapen 'kent' met de lading
die dit woord in de bijbel heeft en overeenkomt
met wat wij bedoelen wanneer we zeggen 'die twee
hebben kennis met elkaar': ze hebben geen geheimen
voor elkaar, vertrouwen elkaar, hangen aan elkaar en
wat hen betreft 'tot in eeuwigheid'.
Een herder trekt met zijn schapen dag aan dag
het veld in, verliest ze niet uit het oog en houdt ze
met een enkel rustig woord en een stil gebaar samen.
Daarom wordt Petrus - de eerste erkende leider van de
jonge christengemeenschappen maar ook degene
die Jezus driemaal verloochende - tegen het einde van
't Johannesevangelie als een herder aangesproken:
'Weid, hoed, leid m'n lammeren, mijn schapen' niet toevallig tot driemaal toe.
Want dat hij flink gefaald heeft wordt de eerste leider
van de christenen niet verweten, maar 't wordt
- mogelijk wilde hij dit zelf - ook niet verzwegen.
Telkens wordt de eerste primaat van de kerk
in de evangelieverhalen neergezet als enerzijds
een opvliegend spontane man, anderzijds 'n twijfelaar.
Een mens dus die het goed bedoelt, maar zichzelf ook
niet gemaakt heeft, is leider van de kerk geworden en
moet zich - in opdracht van Jezus - gedragen als
een pastor, een herder, die zich niet afzondert maar
dag aan dag bij zijn schapen is, hen hoedt in het veld,
weidt en leidt in weer en wind.
Zo zijn kerkleiders dus van oorsprong bedoeld.
Wie een leidinggevende functie hebben moeten zich
geen illusies maken. Zelfs een goed werkende raad
loopt ooit vast. Want na 'n bepaalde tijd doen en
denken allen hetzelfde, spreken allen dezelfde taal en
stoort elke nieuwe gedachte. We hebben echt behoefte
aan andersdenkenden, aan dwarsliggers. Het geeft
wel een onbehaaglijk gevoel maar haalt ons uit onze
sleur. Benedictus beveelt aan om 'met ál uw medewerkers' te overleggen !
(Notker Wolf, benedictijn)
Kort orgel
BELIJDENIS

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

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

K.:

Zoveel mensen aangetast
in hun eigenwaarde
anders-zijn het wordt een last
een lot zwaar mee te dragen.
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A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.
Niemand meer of minder mens:
‘Laat je zien en horen,
beeld van God, zo onbegrensd
en mooi, te mooi voor woorden.’

A.:

Om God te leven heeft Hij mensen
aan de rand van dood en samenleven
een open hand gegeven maar meer nog:
geloof, geloof in zichzelf en het leven.

ONDERBREKING

Collecte orgelspel
Brood en Beker

BROOD EN BEKER
In het brood
is het graan, de akker.
In het brood is de wassende
maan, de brandende zon.
In het brood is
de boer die ploegt,
de hand van de bakker.
In het brood proef ik
de Ene in het al.

(Naar Hein Stufkens)

GEDACHTENIS.
Bid voor die ziek zijn
in het ongewisse verkeren;
het blijft niemand bespaard.
Bid voor die zwak en oud bijstaan;
dat zij alle zorg blijven opbrengen.
Gedenk hen met wie wij
lief en leed deelden en
die ons zijn voorgegaan.
Met eerbied noemen we:
Bid voor die omkomen van honger door geweld - in het verkeer.
Bid voor hen, jonge mensen, die
voor vrede en veiligheid uitgezonden,
lijf en leden riskeren, 't leven verliezen.
Bid voor die achterblijven, - treuren.
Er zij licht, vrede, rust.
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GEBED AAN TAFEL

Woord en lied

A.:

Alwie eten van dit brood
t.: P. Verhoeven
en samen deze beker willen delen m.: Perry
zij zijn elkaar van harte trouw
bij lief en leed - tot alles is volbracht.

V.:

Voor ons die zien hoe koren
opschiet uit de aarde en
dat graan van het land komt voor ons die in brood de aarde
proeven die het laat groeien,
de zon die het warm koestert,
bron en regen die het drenken voor ons die weten dat brood
in 't zweet des aanschijns
gezaaid gemaaid geoogst
en met zorg bereid wordt voor ons is brood wat het was
in Jezus' handen: sprekend teken
van het mysterievolle leven,
waarin alles en allen delen en
dat zich eens als Licht en Liefde
zal openbaren voor ons is te eten géven
met anderen genáde delen;
voor ons is te eten vrágen
allernaasten, medemensen
deelgenoot maken van
het geluk dat we beleven,
de moeite die we doen,
de zorgen die we kennen,
het verdriet dat we hebben voor ons is samen eten,
alledag thuis en nu samen hier:
tijd en eeuwigheid,
aardedonker en hemels helder
delen met die bij ons zijn en
met allen die ons zijn voorgegaan.

A.:

Alwie eten van dit brood
en samen deze beker willen delen
zij zijn elkaar van harte trouw
bij lief en leed - tot alles is volbracht.
Daarom eten wij nu dit brood,
om goed te weten
dat alle leven is gegeven
en dat alwat is en alwie zijn
met elkaar het bestaan delen
tot alles zal zijn voldragen.
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Daarom drinken wij de beker,
om goed te weten
dat wij zijn geroepen,
om lief en leed, zoet en zuur
van harte met elkaar te beleven en
trouw te doen wat te doen staat
tot alle leven is voltooid.
Bid daarom
zoals ons is geleerd te bidden.
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 (gebruikt 16-05-2010)
A.:

Woord en lied

Wat in mensen leeft
t.: M. Zagers
aan vreugde en verdriet m.: W. Vogel
het wordt gedragen
op de woorden van een lied.
Denk aan de mensen
die vervreemden, vereenzamen;
nagekeken, gemeden worden.
Er zijn er velen.

A.:

Wat in mensen leeft
aan droom en visioen
het staat geschreven
in verhalen nu en toen.

Denk aan de mensen
die in hun jeugd beschadigd zijn;
niet durfden spreken, te lang zwegen.
Er zijn er velen.
A.:

Wat in mensen leeft
aan twijfel en geloof
het houdt ons gaande
als een stille stem van hoop
Denk aan de mensen
die onder hun idealen bezweken
en kwamen tot wat ze niet wilden.
Er zijn er velen.

A.:

God die ons omgeeft
Uw schepping niet verlaat
naar wie wij leven
hart en ziel van wat bestaat.
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ZEGENWENS
Zegenen wij elkaar bij lief
en leed met hart en handen.
En zegene ons God en Goed
in de naam van
Vader Zoon en Heilige Geest.
Amen.

ORGELSPEL
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