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LIDUINAVIERING   
Heilig Hartkerk, Schiedam, 14 juni 2013 
 

Voorganger, teksten en gebeden: Lidwien Meijer 

Lector: Corry Smits 

Zang door het H. Hartkoor o.l.v. Henry de Wolf (piano) 

 
 

Openingslied 

Jubellied ter ere van de H. Liduina 

(H.J.A. Coppens, pastoor Frankelandse kerk, begin 20
e
 eeuw, couplet 1 en 3) 

Luid juub´len onze zangen, een lied van liefd’ en vreugd. 

Ter eer van u, Liduina, en uw verheven deugd. 

Toonbeeld van geduld, offer zonder schuld, 

geloof in woord en daad, en deugd, die niet vergaat. 

--- 

Terwijl uw ziel mag juichen in ´t loon, dat God u gaf, 

wacht hier uw heilig lichaam zijn eeuw´ge glorie af. 

Toonbeeld van geduld, offer zonder schuld, 

geloof in woord en daad, en deugd, die niet vergaat. 

 
 

Inleidend woord In de Naam… 

Welkom u allen, mooi om hier bij elkaar te zijn om het feest van Liduina te vieren. Vandaag 

op  14 juni, de officiële feestdag van Liduina van Schiedam. Hier met zicht op deze kapel met 

die mooie ramen. We gaan vanavond Liduina gedenken en eren. Haar in het licht stellen. 

Dankzij pastoor Möller heeft ook deze kerk veel herinneringen aan de stadsheilige. De blauwe 

en de terracotta afbeeldingen vooraan in de kerk en de Liduinakapel. Daar zijn de ramen sinds 

twee jaar ook nog bij gekomen. En sinds gisteren zijn er weer twee mooie bij. 

We gaan hier vertellen over haar, en we gaan bidden en zingen. De liederen hebben soms 

teksten die wij nu niet meer zo gemakkelijk zingen. Maar het zegt wel heel veel over de 

verering voor Liduina die in deze stad, vooral na 1930 een grote bloei kende.  

Maar we willen niet in het verleden blijven hangen. We proberen hier haar leven te verbinden 

met onze levens, in een andere tijd, in andere omstandigheden. Ze kan alleen wat voor ons 

betekenen, als we haar ook naar ons eigen levenspad toehalen.  
 

Openingsgebed 

Laat ons bidden.  

Eeuwige God, van licht en trouw, in verhalen van mensen, gaat uw naam door de wereld:  

Dat Gij ons nabij wilt zijn, God met ons.  

Liduina heeft op bijzondere wijze uw kracht ontvangen en uitgezonden, naar velen,  

En door woelige tijden heen, ook naar ons.  

Geef dat we dit mogen bewaren en doen groeien.  

Geef dat deze avond daartoe bij mag dragen.  

 
 

Het verhaal van haar leven 

Over Liduina zijn heel veel verhalen geschreven. Dat hoort bij een heilige. Die maakt de 

tongen los. Die brengt wat teweeg in haar of zijn omgeving. Een schokeffect, inspiratie, 

bewondering, men ervaart steun, troost.  

We gaan in deze viering, op haar feestdag  thema’s uit haar leven uitdiepen, en bij elk 

onderdeel brengen we een lichtje en een roos, dat is het symbool van Liduina, naar de kapel. 

  



2 

 

1) Kinderjaren 

We denken eerst aan haar kinderjaren. Ze kwam uit een groot gezin, vader moeder en acht 

broers. Wat was zij voor kind? Ze was heel vroom. Ze bad vaak bij het beeld van O.L. Vrouw 

van Schiedam in de St. Janskerk.  

Ze zag haar toekomst al voor zich. Als alle meisjes van haar leeftijd zou ze gaan trouwen, veel 

kinderen baren, en een sloof worden.  Dat zag ze om haar heen, dat zag ze bij haar moeder, 

dat wilde ze niet. Daarom, zegt het verhaal, deed ze haar best om er niet aantrekkelijk uit te 

zien. Ze was veel ziek.  
 

Gebed 

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor alle jonge meisjes van onze tijd die 

staan voor levenskeuzes. Dat zij zich niet laten bepalen door verwachtingen van buiten, van 

familie, omgeving, van alle eisen die de maatschappij hen stelt. Dat ze hun hart mogen 

volgen. Dat ze zich vrij mogen voelen. 
 

Lied 

Wij eren U Liduina    

(mel.15
e
 eeuw: God groet u, zuiv’re bloeme; tekst: 3

e
 kwart 20

e
 eeuw, aangepast couplet) 

Wij eren u, Liduina, als jong gelovig mens 

bad u vaak tot Maria: hulp bieden was uw wens. 

Een leven zoals and’ren dat paste u niet goed. 

Een bruid te zijn van Jezus, dat vroeg geduld en moed. 
 

 

2) Val op het ijs en eerste, opstandige jaren 

Toen kwam er die val op het ijs. Vijftien jaar was Liduina. Net een beetje opgeknapt van een 

ziekte, ging ze schaatsen met vriendinnen en ze maakte een flinke smak. Ze brak een rib en 

kwam op bed te liggen. Dat gaat weer over, denk je dan. Maar er ontstond een inwendig 

gezwel, ze had heel veel pijn.  

Liduina werd  heel opstandig. Ze wilde leven, lopen, net als haar vriendinnen. Ze wilde haar 

ouders niet tot last zijn, integendeel, ze wilde haar moeder graag helpen in het drukke 

huishouden.  

Die eerste jaren kon ze nog een beetje lopen, ze at weinig, steeds minder. Na drie jaar, ze is 

dan 18, ligt ze voorgoed op bed.  
 

Gebed 

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor alle mensen die onder ogen moeten 

zien, dat ze ziek zijn, dat ze niet meer beter worden. Om geduld, om wijsheid en vertrouwen. 

Ook bidden we om beterschap als het mogelijk is.  
 

Lied 

St. Liduina van Schiedam  

(mel. pastoor W.P.H. Jansen; tekst: A. Huybers, pr., 1933, aangepast 1
e
 couplet, 2

e
 couplet) 

Een val op‘t ijs wordt een val in’t lijden, 

al schreiend, strijdend de tijd zien verglijden, 

O maged Liduina van Schiedam, 

illusies ziet gij in rook opgaan komt hopeloos in’t leven te staan. 

een val die ied’re toekomst benam. 

--- 

Voor u geen lent´ of zoete zangen, 

Al brak het maagdelijk verlangen 

In hete wondetekens uit; 

Voor u het hard´ en koele zwijgen, de lange nacht, het eenzaam hijgen, 

O witverstorven lijdensbruid. 
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3) Overgave aan ziekte en lijden 

Liduina had een wijze biechtvader, Jan Pot. Hij gaf haar de raad om haar lijden te verbinden 

met het lijden van Christus, Ze probeerde zich daaraan over te geven, door veel te bidden. Dit 

lukte eerst niet. Echter, langzaam kon ze zich gewonnen geven aan haar lot en berusten. Ze 

ging troost en kracht vinden in gebed en meditatie. Het lijden werd haar levensopdracht.  

Ze ging haar dag ook indelen in de zeven getijden, die we kennen uit de kloosters: de metten, 

de lauden, priem, terts, noon, vespers, completen. Ze kon daardoor haar lijden loslaten, het 

omvormen. Zo groeide ze boven zichzelf uit.  
 

Gebed 

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor allen die rondom onze zieken staan. 

Familieleden en vrienden, artsen, verpleegkundigen, pastores, 

Om deskundigheid en goede zorg, en wijze raad. Om oog en oor voor de zieke, afhankelijke 

medemens. Om echte aandacht en ruimte voor hen,  
 

Lied 

Bede om hulp tot de H. Liduina  

(mel: M.J.A. Lans, pastoor Frankelandse kerk en pastoor W.P.H.Jansen, 

 tekst: mgr. P. vd Ploeg, ca.1890, aangepast 2
e
 couplet, 3

e
 couplet)  

Liduina, als wij wisten wat jij hebt doorgemaakt 

de wanhoop en de pijnen hebben jou hard geraakt. 

De kruisdood Jezus Christus bracht troost voor het 

lijden elke nacht. 

Liduina, Liduina, sta aan onze zij. 

--- 

Ons kwellen duizend zorgen, ons drukt de tegenspoed, 

Bij slagen, die ons treffen, ontzinkt ons alle moed. 

Leer ons geduldig dragen wat God van ons mocht vragen. 

Liduina, Liduina, sta ons immer bij. 

 

 

4) Wonderlijke gebeurtenissen 

Al spoedig begonnen er zich wonderlijke gebeurtenissen rondom haar af te spelen, iets waar 

de mensen in de stad en ver daarbuiten over praatten. Ze at niet meer. Alleen de Heilige hostie 

kon ze nog verdragen. Ze dronk eerst nog wel wat water, maar het verhaal gaat dat ze 

negentien jaar lang ook niets gedronken heeft. Ze kreeg er allerlei kwalen bij. Maar in haar 

kamer was altijd een wonderlijk zoete geur. Wat eigenlijk helemaal niet kon in haar toestand 

en met het gebrek aan hygiëne van toen. Het grootste wonder is dat ze zo lang heeft geleefd, 

dat ze maar doorging met leven.  
 

Gebed 

Dank U God, voor alle kleine en grote wonderen in onze levens. Voor momenten van geluk, 

van geraakt zijn, van verwondering. Help ons er oog voor te hebben. Help ons ze te 

waarderen, te erkennen als tekenen van uw Rijk op aarde.  
 

Lied 

Smeekbede tot de H.Liduina om de deugd der zuiverheid 

(mel: M.J.A. Lans, pastoor Frankelandse kerk en pastoor 

W.P.H. Jansen, tekst: mgr . P. vd Ploeg, ca.1890, 4
e
 couplet en aangepast refrein) 

Waar ´t leliewit zijn glans verspreidt, zwicht alle bloemenkleur, 

Maar schoner praalt de zuiverheid en hemels is haar geur. 

Het Lichaam van de Here, is’t enigst te verteren. 

Blijft ons smet bewaren, t´allen tijd. Liduina! 
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5) Betekenis voor haar omgeving 

Ze raakte bekend, die zieke vrouw al zo lang op bed, daar in Schiedam. Dat praatte zich rond. 

Al gauw kwamen mensen bij haar om hulp, met hun problemen, met levensvragen, rijke, 

bekende mensen en ook arme mensen met geldzorgen.  

Ze deelde geld uit een beurs, die niet leeg raakte. Steeds opnieuw bleef er geld uit komen. De 

beurs van Jezus werd hij genoemd, of ook wel: de beurs van Liduina. Ze ontving zelf ook 

aalmoezen, die deelde ze weer uit.  

 

Gebed 

Op voorspraak van de heilige Liduina bidden we voor onszelf. Dat we in staat mogen zijn te 

delen, alles wat we in huis hebben, onze materie, onze talenten, ons licht… hoe bescheiden 

ook. We bidden om vertrouwen daarin, dat we mogen leven in het besef dat het de moeite 

waard is, dat het genoeg is wat we te geven hebben.  

En laat ons zien dat ons delen vermenigvuldigen is.  

 

Lied 

Hoor Liduina onze bede 

(mel.: Zingt een nieuw Lied, I. de Sutter; tekst: ca. 1970, couplet 4 en 5, refrein) 

Refrein: Hoor Liduina onze bede: 

Leer ons de liefde voor God en elkaar. 

--- 

Duizenden kwamen en duizenden gingen 

wisten haar lijden maar zagen een lach 

hoorden in woorden de liefde Gods zingen 

vonden in daad wat Gods liefde vermag. (- refrein) 

--- 

Mensen van nu ziet een wereld van lijden 

Ligt voor u open en wacht op uw daad 

Leert van Liduina het lijden bestrijden, 

zorgt, dat uw welvaart ook anderen baat. (- refrein) 

 

 

6) Mystieke ervaringen 

Vanaf 1407 kreeg Liduina mystieke ervaringen. Ze was toen 27 jaar en twaalf jaar ziek. Vaak 

voelde ze zich verbonden met de eeuwigheid, de oneindigheid, ze voelde zich opgenomen in 

het licht. Ze werd bezocht door een engel die haar troostte en steunde. Ze kon ook uit haar 

lichaam treden. Dan nam de engel haar mee naar de St. Janskerk. En de engel maakte verre 

reizen met haar naar het Heilig land. Ze bezocht Rome en allerlei prachtige tuinen.  

De engel liet haar ook een rozelaar zien vol knoppen, waarvan er sommigen al waren 

ontloken. Als de rozelaar in volle bloei zou staan, zou haar lijden geëindigd zijn. Dan zou ze 

voorgoed opgenomen worden in het eeuwige licht, waar ze nu ook al dikwijls contact mee 

kon maken. De rozelaar met de rozen in volle bloei werd het symbool van Liduina.  

 

Gebed om inspiratie 

Op voorspraak van Liduina, bidden we om inspiratie. Dat we ons steeds weer mogen laten 

voeden door de rijke bronnen van onze geloofstraditie. De verhalen van Jezus en van al die  

vele heiligen, de geschiedenis door. In ons gebed, in de stilte. In ons zingen, in ons leven van 

alle dag. Dat wij die dagelijkse dingen mogen heiligen. Dat we U, eeuwige God erin mogen 

ontmoeten.  
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Lied 

Smeekzang tot de H. Liduina 

(mel: M.J.A. Lans, pastoor Frankelandse kerk en pastoor W.P.H. Jansen, 

tekst: mgr. P. vd Ploeg, ca.1890, nieuw couplet, couplet 4)  

Liggend in uw beddestee, bezocht gij mooie, verre streken. 

Uw engel reisde met u mee, gaf u moed, een rozelaarsteken, 

dat het leed een einde had, Engel, gij, van deze stad! 

--- 

Immer zaagt g´uw engel zoet, u in vreugd´ en leed omzweven; 

Dat onz´ engel ons behoed´ op uw voorspraak heel ons leven. 

Hoor wat onze beed´ omvat, Engel, gij, van deze stad! 

 

 

7) Het einde van haar leven 

De laatste maanden van haar leven waren heel zwaar. Ze had heel veel pijn en meende dat 

God haar vergeten had. Toen verscheen de engel weer aan haar met de rozelaar. Alle knoppen 

waren uitgekomen. Ze wist dat ze spoedig zou sterven. Op 14 april 1433 is zij gestorven. (…) 

 

Liduina werd begraven in de St. Janskerk. Na de reformatie bleef haar verering in het geheim 

bestaan, in de Schiedamse schuilkerken. Haar gebeente werd opgegraven en in het geheim 

naar Brussel en Bergen overgebracht.  

In 1890 werd haar verering als heilige bevestigd door de paus. De O.L.Vrouw 

Visitatieparochie werd Liduinaparochie.  

En toen deze kerk werd gebouwd, kwamen er vele elementen in, die onze stadsheilige 

gedenken.  
 

*  op 14 april 1433 is Liduina gestorven 
*  op 14 maart 1890 bekrachtigt Paus Leo XIII haar heiligheid 
*  in 1947 wordt Liduina’s graf in de Grote Kerk herontdekt 
*  sinds 1974 is 14 juni de officiële feestdag van Liduina 
*  in 1986 verzoekt bisschop Bär van Rotterdam de paus om de in 
    1947 gevonden beenderen te erkennen als zijnde van Liduina 
*  op 18 juni 1990 verheft Paus Johannes Paulus II de Singelkerk 
    te Schiedam tot basiliek van de H.Liduina en OLV.Rozenkrans 
 

Gebed om zegen 

God van Licht en Liefde, op voorspraak van de heilige Liduina  

bidden we hier vanavond om zegen over deze kerk en deze kapel.  

Dat mensen die hier komen, om te bidden om een kaars te branden, om U te zoeken,  

hier gevoed mogen worden, gesterkt en getroost.  

Dat ze hier terug mogen komen, telkens weer.  
 

Lied 

Jubellied ter ere van de H. Liduina 

(mel:M.J.A.Lans, past.Fr.kerk en pastoor W.P.H. Jansen, 

 tekst: mgr. P. vd Ploeg, ca.1890, couplet 1)  

Jubelt, dank´bre christenscharen 

Om de glorievolle maagd, 

Die in ´s hemels opperzalen 

D´ overwinningspalmen draagt! 

Rome´s roemrijk´ opperpriester 

Sprak het heil aanbrengend woord, 

Dat d´ ons dierb´re maagd Liduina 

Tot Gods heiligen behoort. 
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ONZE VADER, WEES GEGROET 
 

Uitnodiging een lichtje aan te steken.  
 

Lied 

Liduina van Schiedam 

(mel. en tekst 2011, Henry de Wolf, organist H.Hartkerk) 

Liduina van Schiedam, ik wil je wat vragen; heb je even? 

Ons leven lijkt zo anders dan dat van jou, toch kun j’ iets geven. 

Maria gaf jou rust en haar kapel bezocht jij vaak.  

Die vrede ervaar ik graag, daarom vraag ik je om jouw voorspraak: 

Schep in mij een zuiver hart, toon een glimp van Gods licht om voort te gaan. Help 

bij wat het leven vraagt, geef bodem onder ons bestaan. 

--- 

Liduina van Schiedam jouw val op het ijs kleurt jouw bestaan. 

Het ziek zijn brak jouw lichaam, maar jij keek steeds het leven aan. 

De pijnen droeg jij moedig, niets ging jij uit de weg. 

Zo´n moed ontvang ik graag, ´t is op jouw voorspraak dat ik zeg: 

Schep in mij een zuiver hart, toon een glimp van Gods licht om voort te gaan. Help bij wat het 

leven vraagt, geef bodem onder ons bestaan. 

--- 

Liduina van Schiedam, ik ken een paar mensen met veel zorgen. 

Het lijden raakt hen zeer en ze hebben angst voor de dag van morgen. 

De wereld staat daar stil, ik vraag dat ze zich gedragen weten 

door handen, vleugels, hoop en door jouw voorspraak, niet vergeten: 

Schep in hen een zuiver hart, toon een glimp van Gods licht om voort te gaan. Help bij wat het 

leven vraagt, geef bodem onder hun bestaan. 

 

Slotgebed 

Laat ons tot slot bidden.  

Zend Gij ons weer op weg, God, wij mensen uit deze stad, waar Liduina heeft geleefd.  

Help ons haar gedachtenis in ere te houden, opdat zij voortleeft in ons, dat bidden wij in 

Jezus’ naam. Amen.   
 

Zegen 
 

Lied 

Bezielende liefde   

(ca. 1930, mel. Henk van der Meer, koorlid/organist H.Hartkerk, 

 tekst: Piet Groenendaal, lid Liduina Comité; couplet 1, couplet 3 en keervers) 

Wij wekken een klank en we brengen de dank 

en we houden de handen geheven; 

We volgen de baan van uw aardse bestaan, 

Door de nacht tot het licht en het leven. 

 K e e r v e r s : 

Met christus aan het kruis vond gij het vaderhuis, 

en vredig is ´t gebleven in uwe stille kluis.    )  
bis

 

Liduina, uw naam vat een wereld te zaam, 

van geduld en van durf om te leven; 

En Hollands geloof zet zich schrap tegen roof 

Van de moed, door uw voorbeeld gegeven. 

K e e r v e r s 

 

=== 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 === 


