
06-05-2006

VIERING VAN DE 

VIERDE ZONDAG 

VAN PASEN 

Ik heb nog andere schapen 

die niet uit deze schaapsstal zijn. 

Ook die moet ik leiden 

en zij zullen naar mij luisteren. 

Het wordt: één kudde, één herder. 
(Johannes 10)

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.

Met ademt toekomst en

staat bol van herinneringen

aan de voorbije tijd.

Aan de bezetting wordt gedacht

de bevrijding gevierd

en de gevallenen herdacht.

De meimaand is vanouds

en tot nu toe ook de maand

van de Mariaverering,

van bedevaart en dauwtrappen,

stilstaan bij een veldkapel.

En het is de tijd van de lente,

van Pasen, nieuw leven ...

leven dat vraagt om hoeders.

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.: ‘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.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN t.: M. Zagers

IN U TE AARDEN, m.: W. Vogel

GROND VAN MIJN GROND.

Spiegel je niet aan

doen en laten van anderen;

ga eerlijk te biechten bij je eigen geweten.

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN, 

GROND VAN MIJN GROND.

Hang je niet op aan

de waardering die je al of niet krijgt;

doe goed en heb vrede met jezelf.

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN, 

GROND VAN MIJN GROND.

Doe je best en laat niet af;

maar denk niet dat daar

je hele ziel en zaligheid van afhangt.

A.: DAT HET MIJ IS GEGEVEN 

IN U TE AARDEN, 

GROND VAN MIJN GROND.

KOME WAT KOMT.

GEBED.

Onderweg - en vragen waartoe. 

En ergens een patroon 

door U in ons geweven.

Onderweg - en vragen waarheen. 

En overal bakens door U 

in mens en natuur uitgezet.

Onderweg - en vragen waarom. 

En soms in storm of stilte, 

in ons lief en leed, 

een signaal van U, - de Eeuwige 

met ons onderweg in de tijd.

Amen.
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EERSTE LEZING. Jeremia 23,1-4

Wee de herders

die de schapen op mijn weiden

in plaats van te hoeden in het verderf storten;

ze verjagen in plaats van thuis brengen,

laten dwalen en niet gaan zoeken.

Ikzelf ga ze zoeken en zal jullie straffen 

voor je misselijke praktijken, zegt de Heer. 

Wat er nog van de schapen over is, breng ik 

bijeen van overal waarheen ze zijn verjaagd.

Ik breng ze terug naar hun weide; 

ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 

Ik ga herders over hen aanstellen die ze zó 

zullen hoeden dat ze niets meer te vrezen 

hebben en er niet één nog vermist raakt.

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

A.: Zijt Gij mij God, een herder,

als de morgen mij in leven roept,

als de avond mij de nacht in leidt,

zijt Gij mij God, een herder?

Loop ik langs groene velden,

hoor ik het zachte water

komt mijn hart tot rust: hier ben ik thuis.

Deze dagen leef ik als gegeven

door Wie zo groot, zo goed?

A.: Zijt Gij mij God, een herder,

als de morgen mij in leven roept,

als de avond mij de nacht in leidt,

zijt Gij mij God, een herder?

HET EVANGELIE. Johannes 10,11-18

In die tijd sprak Jezus: "Ik ben de goede herder. Een

goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar

een huurling, die geen eigenaar en niet van harte her-

der is, laat zijn schapen in de steek en vlucht zodra hij

de wolf ziet aankomen; en die rooft en jaagt ze uiteen.

Een huurling heeft geen hart voor de schapen. Ik ben

de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen ken-

nen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.

Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog an-

dere schapen, niet uit deze stal, die ik ook moet hoe-

den. Ze zullen naar mij luisteren en het wordt: een

kudde, een herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik

mijn leven geef, dat ik later weer terugkrijg. Niemand

neemt mij het leven af; ik geef het uit mezelf. Ik kan

het geven en terugnemen. Dit heb ik aan mijn Vader

te danken.

A.: Zijt Gij mij God, een herder,

als de morgen mij in leven roept,

als de avond mij de nacht in leidt,

zijt Gij mij God, een herder?
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Ontmoet ik tegenslagen

en val ik in de diepte,

altijd vind ik kracht weer op te staan.

Deze dagen weet ik mij gedragen 

door Wie zo groot, zo goed?

A.: Zijt Gij mij God, een herder,

als de morgen mij in leven roept,

als de avond mij de nacht in leidt,

zijt Gij mij God, een herder?

MEDITATIE.

De herder is in de bijbel - en ook daarbuiten -

een geliefd beeld voor leiders die trouw zijn en 

in de stilte, bescheiden maar resoluut, opkomen 

voor de kudde, de mensen, hen toevertrouwd. 

Herders zijn in de Bijbel en ook voor ons gevoel 

mensen van de natuur, één met het leven en 

- hoe ongeletterd ook - gave denkers, mystici. 

Evenzeer wordt met name in 't Oude Testament 

de trouweloze leider vergeleken met een herder 

die zich meer voor zichzelf dan voor zijn kudde 

inspant en interesseert en op momenten dat 

het er op aan komt 't laat afweten met alle 

rampzalige gevolgen voor zijn schapen, mensen. 

Ze nemen de benen als er gevaar dreigt en 

laten wild en rovers beestachtig hun gang gaan.

Wij reden afgelopen zondag van Spoordonk naar 

het gehucht Lennisheuvel bij Boxtel en kwamen 

daar langs de zuidgrens van de Campina. 

We parkeerden de auto en lazen op een bord van 

Natuurmonumenten over de grootte van dit gebied, 

dat blijkbaar Banisveld heet, en wat er momenteel

allemaal gedaan wordt en al gebeurd is om dit gebied 

zijn natuur en karakter terug te geven. 

Er blijkt daar her en der zelfs dertig centimeter 

teelaarde afgegraven te zijn om de oorspronkelijke

magere bodem en veel moerassigs boven te krijgen en

aldus uitstervende begroeiing te laten opleven. 

Later op de dag, na de boswandeling, kwamen we

weer bij de provinciale weg uit, waar wildroosters

voorzien van 'schrikdraad' liggen om koeien in 't wild

binnen hun perken te kunnen houden. 

Deze dieren mochten wel vrij de nogal drukke weg

oversteken, zoals ook aangegeven staat. 

Auto's moeten er - met geduld - voor stoppen. 

Wat gebeurt er toch van alles om het natuurlijk milieu

in stand te houden of te herstellen, -zelfs al huiveren

sommigen voor de last en het mogelijk ongemak 

dat het mensen kan bezorgen. 

Je vraagt je wel af, of ook het menselijk milieu 

zo in bescherming wordt genomen en hersteld, - 

of de overheid zich daarover even druk maakt. 

Het viel dit jaar op, dat mensen elkaar maar 

nauwelijks tot geen zalig pasen meer wensen. 
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Het is alsof zij, die nog 'hun pasen houden' en weten

dat het een bijzonder weekend is, ervan uitgaan 

dat ze intussen een lichtelijk vreemde eend in de

maatschappelijke bijt zijn. 

Pasen is voor velen - onder hen trendsetters en 

smaakmakers - een long weekend, vakantie, 

camping, sport, shows, en zaken/winkels open. 

De christelijke betekenis van Pasen is bij velen 

ver weggezakt en ook het natuurlijke fenomeen 

van het begin van de lente wordt eerder gebruikt, 

'uitgebaat' dan stemmig gevierd. 

De vierentwintiguurs economie draait door en 

drukt haar stempel op feest- en werkdag. 

De tijd dat hierbij vraagtekens werden gezet en 

er protesten en waarschuwingen klonken, is voorbij; -

wij zwijgen en zij gaan hun gang. 

Het debat over normen en waarden, nodig om 

het openbare leven op gang te houden, verstomt al 

voordat het goed en wel begonnen is. 

Het is alsof niemand er echt behoefte aan heeft. 

't Ritme van arbeid/rust, actie/bezinning is zoek. 

De christelijke feestdagen vervagen met 't jaar en 

de Europese kopstukken hebben besloten 

het christelijke niet als  'bron van inspiratie' in 

de grondwet van ons werelddeel op te nemen.

Hogerhand maakt zich in bepaalde kringen 

heel druk over het natuurlijk milieu, maar wat 

het geestelijke leefmilieu van de mens bedreigt 

en uitholt lijkt zo goed als iedereen, inclusief 

de verantwoordelijke voorgangers en 'herders' 

te ontgaan; of zijn ze te veel korte termijn-managers, 

trendvolgers en te weinig profeet ? 

Onder het motief 'scheiding van kerk en staat' 

en 'geestelijk leven is ieders privé zaak' die hij 

binnenkamers al dan niet kan behartigen, lijkt 

het openbare leven en raken de belangrijke 

communicatiekanalen vogelvrij, - zoiets als 

niemandsland dat, leeg als het is, door de meest 

biedende binnengevallen en ingenomen wordt. 

Ze hoeven er nauwelijks voor te vechten, want 

Alles van waarde is weerloos, zegt de dichter. 

Maar er zijn er - gelukkig en van uiteenlopende

pluimage - die het opnemen voor dit weerloze, 

omdat het 's mensen grootste krachtcentrale is.

Een cultuur waarin niets heilig is, 

pleegt collectieve zelfmoord, zei de Poolse denker

Leszek Kolakowski (1927) al in 1970, toen 

Oost Europa achter een gesloten muur 

nog gebukt ging onder het Russisch communisme.

Bij herhaling is hier 's wereld meest vermaarde 

violist ooit, Yehudi Menuhin, aangehaald: 

Een samenleving die vasten en bidden niet in haar

'programma' heeft en waarin tenminste niet een paar

leden geneigd zijn tot vormen van zuivering en 

identificatie met de oneindigheid, is ernstig uit haar

evenwicht.
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Romano Guardini, zowel op-en-top christen als 

humanist, schreef midden vorige eeuw: 

Met het verlies van de naam van de levende God ver-

liest de mens ook zijn eigen naam en - als onvermijde-

lijk gevolg - het doel van zijn leven en van zijn weg

door het leven. De mens verliest zijn ware naam en

hart, weet niet meer wie hij is.

En Vaclav Havel, schrijver, politicus en als meest

recente eervol opgenomen in de historische lijst van

Tsjechische 'vaders des vaderlands': 

De hedendaagse mondiale crisis heeft te maken met

het verlies van elke bovenpersoonlijke morele autori-

teit en elke hogere gezichtseinder.

De koninklijke familie wordt in de pers hoog 

geprezen, omdat ze op Koninginnedag kou en 

regen samen met 'het volk' doorstond. 

Misschien zijn ze nog meer te prijzen, omdat ze 

uit ontzag voor de betekenis die mensen aan de 

zondag hechten - wat je daarvan ook vindt -

hún dag op zaterdag hebben gevierd. Van adel !

Kort orgel

BELIJDENIS 

K.: Het kan het verhaal zijn M. Zagers/W. Vogel

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 . . .

K.: Het kan het verhaal zijn 

van een bloem die verscholen staat 

in het alledaagse groen 

waar zij opengaat.

A.: Woord van God geopenbaard . . .

ONDERBREKING. Brood en beker

Collecte

Orgelspel

BROOD EN BEKER.

In het vluchtige moment 

de Eeuwige zien, 

in alwat voorbijgaat 

de Oneindige.
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In de lach

de hoop horen schateren, 

in het leed een hart 

dat meeleeft voelen.

En in het brood 

dat wij met elkaar breken 

het ene leven proeven dat 

wij met alles en allen delen.

Lied. Dale over allen

G. Kock/A.Hnattyschyn

GEDACHTENIS.

Bid voor die ziek en ongerust zijn;

en geen mens blijft het bespaard.

Bid voor die tijd, zorg en aandacht geven;

en iedereen wordt daartoe ooit geroepen.

Bid voor die ons van nabij zijn voorgegaan;

en wie van ons mist niemand ?

Met eerbied noemen wij:

Wie gedenkt dankt, 

wie dankt gedenkt die leven.

Korte stilte

GEBED AAN TAFEL. Woord en lied

A.: Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

Zon en maan, licht aan de hemel,

warmte op aarde voor dag en nacht -

God is het werk van uw handen,

maar meer nog zijt Gij

het licht in onze ogen,

vonk van hoop in ons bestaan.

Hemel en aarde, wolk en water,

zee en zand -

God, het is het werk van uw handen,

maar meer nog zijt Gij

de weg die wij banen,

het spoor dat wij trekken naar U toe.

Bomen en bloemen,

alle planten soort na soort;

vis en vogel alle dieren soort na soort -

God, ze zijn het werk van uw handen,

maar meer nog zijt Gij

de kleur die ze dragen

het lied dat ze zingen

hun vlucht naar de einder.
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De mens hebt Gij geschapen

uit aarde geboetseerd en

uw adem ingeblazen -

maar meer zijn wij 

uw schaduw, uw beeld,

uw zevende dag.

A.: Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

Uw licht voor de wereld, 

uw weg door de tijden, 

uw belofte vervuld is Hij geworden: 

Jezus Christus.

Als een van ons van uw geest vervuld

is Hij gegaan

tot de minsten der mensen

die kwetsbaar zijn en uitgestoten,

verlamd en blind,

verstomd en overschreeuwd.

A.: Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

Toen de wereld wilde

dat zijn stem verstomde 

en zijn leven vergeten, 

heeft Hij brood genomen, 

gebroken en gezegd: 

Dit ben Ik en Ik beloof u vast 

dat ge zult eten en drinken 

aan mijn tafel in Vaders huis; 

neem en eet.

Hij heeft de beker genomen en 

doorgegeven met de woorden: 

Neem deze van Mij over, 

drink hem samen en geef hem door; 

want ik zal er pas weer van drinken 

wanneer alle leven in God is voltooid. 

Mijn leven gegeven, een nieuw begin.

A.: Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken 

ons dagelijks lief en leed.

Gij uit de dood verrezen, 

Gij de hoop die in ons leeft, 

Gij die de steen hebt weggerold, 

alle dood teniet gedaan, hoor ons aan 

nu wij bidden voor mens en wereld.

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

Lied. A.: Wees gegroet o sterre; 1c.
A.Huybers/P.Hamers/J. Vermulst

'Ik zal als een herder

het zieke genezen

en het gewonde verbinden ...'
(Ezechiel 34,16)

Bid om mensen die gaan

met die zelf niet kunnen,

waken en zorgen aan een ziekbed,

stervenden vergezellen.

Lied. A.: Wees gegroet o sterre; 1c.
A.Huybers/P.Hamers/J. Vermulst

'Ik zal als een herder 

het verdwaalde en vermiste 

van overal thuis brengen ...' 
(Jeremia 23,1)

Bid om mensen die 

het bonte palet van rassen, 

kleuren talen één ziel geven, 

allen een hart vol vertrouwen 

onder de riem willen steken.

Lied. A.: Wees gegroet o sterre; 1c.
A.Huybers/P.Hamers/J. Vermulst

'Ik geef als een herder

mijn leven voor mijn schapen ...'
(Johannes 10)

Gedenken wij de miljoenen

die voor vrede en vrijheid,

voor leven en toekomst

van anderen hebben gestreden,

hun leven gegeven.

SLOTZANG Gaat u staan

A.: Mijn schild en de betrouwen 

zijt Gij o God mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch Vroom mag blijven 

Uw dienaar t'aller stond. 

Die tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.



ZEGENWENS.

Zegenen wij elkaar en die God en Goed is 

zij met ons en heel zijn schepping

in de naam van 

Vader Zoon en heilige Geest.

Amen.

ORGELSPEL
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