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Deze viering kwam tot stand met medewerking van:
Regula Meijerink, Tsjitske Voet, Will en Richard van Goethem 

en Wim Oldenbeuving
Voorganger: Gert van de Bunt

xxx

Liturgisch bloemstuk: Marietje Zegger
Het Twents Liturgiekoor en onze samenzang  staat  o.l.v. Bram van der Beek

xxx

U wordt van harte uitgenodigd om elkaar na deze viering te ontmoeten bij 
een kopje koffie of thee in de tuinzaal.

xxx

U kunt uw reactie op de viering, uw vraag om de tekst van de overweging of 
uw verzoek om de nieuwsbrief van de Zwanenhofzondagen mailen aan

info@zwanenhofviering.nl
U kunt financieel bijdragen aan het voortbestaan van de Zwanenhofzonda-
gen. Giro 6083139 op naam van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof, 

t.a.v. Zwanenhofzondagen.

xxx

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers
"De tuin bewerken" 

Hoe tekenend en inspiratief is de afbeelding aan de voorzijde van dit boekje 
voor ons werk: het samen dragen van de gegeven, de geschapen wereld. De 
wereld is van ons allemaal en gerechtigheid doen is de draagkracht. Hulp 
aan dakloze medemensen is één van de aspecten. 
De drie wijzen -en wij met hen- zijn op zoek naar gerechtigheid. Met hun 
gaven laten zij de dakloze mens tot zijn recht komen. Het is simpele 
praktische solidariteit.
U heeft de Stichting Dakloze Asielzoekers in 2012 maandelijks geweldig 
geholpen met uw praktische solidariteit. De Stichting dankt u, dat u het ook 
weer in 2013 wilt doen. Van de ongeveer € 3000,- per maand , die 
momenteel nodig is, draagt u een groot deel. 

Op verzoek plaatsen we ook onze bankrekening bij dit bericht.
Het is 3094 29 447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
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 Viering van woord en gebed in de cyclus

Langs de grenzen van de gerechtigheid

DRIEKONINGEN
De Zwanenhof,  6 januari  2013

Het is al begonnen…
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"Langs de grenzen van……gerechtigheid."

Want dàt is wat in deze tijd van crisis duidelijk wordt… : Dat de 
grenzen in zicht komen… het kan niet langer zoals het ging, in de 
zorg, het milieu, de energievoorziening, de voedselvoorziening. Het 
zal anders moeten, wij zullen anders moeten… maar hoe?
Wat doet die bewustwording met ons als gelovige mensen?
Zoekend naar woorden van hoop en inspiratie kwamen we uit bij het 
bijbelse begrip "gerechtigheid". Een woord zo wijd als de wereld en 
zo diep als de mensenziel. Daar willen we dit halfjaar mee aan de 
gang. En zo vonkt het als vanzelf op de grote thema's van het 
kerkelijk jaar: Epifanie, 40-dagen-tijd, Pasen en Pinksteren.  En zo 
komt het heel dichtbij!

Mededelingen

Openingslied: Scheur toch de wolken weg 
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers

11



10

Wegzending en zegen

Slotlied: Blijf niet staren
Tekst Huub Oosterhuis; muziek: Bernard Huijbers
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2. Allen: 
Een vloed van tranen komt tot U
Bloed uit de aarde roept tot U
Al uw verworpen kind’ren staan
op uit hun graf en zien U aan.

3. Koor: 
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort
dat niet vergeefs dit mensenwoord
o God sinds mensenheugenis
dat niet vergeefs dit lijden is.

4. Allen:
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt
dat Gij geen god van doden zijt
Breek door de blinde muur en kom
Scheur toch de wolken weg
en kom!

Het verhaal van de drie wijzen (Mat. 2, 1-12), 
aansluitend: welkom en inleiding op thema

Openingsgebed

Lied :  In beginsel 
Tekst: Jannet Delver; muziek: Tom Löwenthal

In beginsel was dat woord, God zelf was dat woord
En in dat woord was leven en het leven is het licht voor mensen
dat schijnt in duisternis en voor het duister niet is gezwicht.
Het woord is licht en het heeft onder ons gewoond
Het is geworden en wij hebben het gezien: 
adem van God in een kind.

Eerste lezing: Gen. 2,15

Collecte: "DE TUIN BEWERKEN"
In de collecte voor de Noodopvang Dakloze Asielzoekers bracht u in 
december  € 604,05 bijeen. 
Heel hartelijk dank.
Voor meer informatie over ons collecteproject: zie achterzijde liturgie
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Lied tegen de derde wereldoorlog
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

9

Onze Vader in het verborgene
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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L: Wij, hier samen gekomen,
richten ons naar u, God,
Vader en Moeder van mensen,
Licht, dat ons gaande houdt,
Die ons laat zien waartoe wij zijn.

Voorbede, iedere voorbede steeds afsluiten door te bidden:
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Dankgebed, beurtelings door de linker- en rechter helft van de kapel 

R: Wij, die leven,
tussen vrees en hoop,  
bedreigd én uitgedaagd,
om de aarde te behouden
het leven door te geven:
te staan voor gerechtigheid.
Wij danken u voor uw licht,
dat recht en liefde doet stralen.

L:Wij danken U voor het oude woord,
uit voorbije tijd en staat,
dat ons voorhoudt én laat zien, 
dat wij -ooit- terugkomen bij U.
Wij danken u voor wat u begon 
en ons liet zien: 
dat onze wereld eens zal zijn:
een paradijs, land om in te wonen. 

R: Wij danken u voor die Ene Mens,
Jezus van Nazareth, één van ons.
Die gerechtigheid deed en zelfs was: 
Door te zien wat omging in mensen,
Door niet voorbij te gaan aan blinden,
maar hen deed zien en geloven: 
dat omzien naar wat onaanzienlijk is
bemoedigt en troost.

L: Wij zijn dankbaar,
dat wij hem llevend mogen houden.
Dat wij onze ogen mogen openen,
voor de mens naast ons.
Wij danken, 
dat wij elkaar mogen laten zien,
dat het loont te spreken,   
als zwijgen niet kan.

R: Wij danken u, 
dat wij kunnen uitzien naar U,
naar perspectief en verlangen,
naar hoop en bevrijding:
een toekomst voor allen, 

Allen: 
Sterk de verwachting in ons
en laat die worden tot een visioen: 
een bewoonbare aarde
een toegankelijke hemel.
Dat wij mogen wonen in uw Geest 
van waarheid en gerechtigheid. 
Dat bidden wij U,  
zingend, met de woorden, 
die Hij aan ons doorgaf: 

5

Lied tegen de derde wereldoorlog
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Derde lezing: Jes. 61, 1-2

Overweging

Lied: Magnificat Tekst: Jannet Delver; muziek: Tom Löwenthal

Antifoon:  1. Koor
  2. Allen

Met hart en ziel juich ik om God mijn bevrijder
want deze had oog voor mijn kwetsbaar bestaan 

Barmhartig en heilig voor ieder met eerbied
gedenkt ons dan God van geslacht op geslacht

Tweede lezing: Jes. 63, 17- 19

Overweging   

Stilte 
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Wellustige machthebbers raken ontgoocheld
vernederden krijgen een waardige plaats

Bezorgd om het lot van het volk Israel
blijft de Eeuwige trouw en genadig nabij

Antifoon:


