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Deze viering kwam tot stand met medewerking van:
Anneke van Noort, Jacquelline Lemmink, Elisabeth Dijkema

Voorganger: Everdien Suerink

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 

Zwanenhofzondagen. Giro 6083139 op naam van de Stichting Vrienden van 
de Zwanenhof, t.a.v. Zwanenhofzondagen.

xxx

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers

"Dat liefde ook doet lijden", zo is de titel van een van de liederen van 
vanmorgen. Ieder van ons kan dit wel vanuit zijn levenservaring beamen. 
Is het ook omkeerbaar? "Dat lijden ook doet liefhebben". 
Het lijden (van de ander) deed de barmhartige Samaritaan liefhebben. 
Ook het lijden van de asielzoeker opent vele harten en "de liefde, die 
schooiert langs de wegen" heeft daarmee een mogelijkheid om "onrecht 
langs de wegen," weg te vegen. 

Op verzoek plaatsen we ook onze bankrekening bij dit bericht.
Het is 3094 29 447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.

Wij proberen deze liturgie zo duidelijk mogelijk te 
drukken. Maar mochten uw ogen toch behoefte hebben 
aan een grotere versie?
Er zijn enkele exemplaren op A4-formaat beschikbaar! 
Vraag er rustig naar bij binnenkomst.
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 Meditatieve viering in de cyclus

Langs de grenzen van de gerechtigheid

De Zwanenhof,  10 maart  2013

Dat liefde ook moet lijden...
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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!

Illustratie op de voorpagina: Pietà van Michelangelo in een zijkapel 
van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
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Gezongen voorbeden: Gij die uw naam hebt uitgeroepen
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht:
ga mee in ons midden, doe ons rechtop gaan.
Bevrijd ons verstand en breng ons tot rede,
dat wij doen wat vrede nabij brengt.

Gedenk de mens die stierf een slavendood
Jezus, dienstknecht, messias.
Gedenk uw neergeslagen mensen
al die vermisten, al die vermoorden.
Gij die gezegd hebt dat Gij nooit varen laat het werk van uw handen.
Beschaam ons toch niet.
Beschaam ons toch niet.

Gebedsintenties

Acclamatie: Gij zijt de lucht om mij heen
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Vredeswens

Zending en zegen

Slotlied: Naamloos schooiert liefde langs de wegen PP 287
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Collecte, waaronder muziek
In februari bracht uw liefde voor de lijdende medemens € 616,43 
bijeen. Super! Heel hartelijk dank.
Een motivatie om de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers ook 
vandaag weer te ondersteunen, leest u op blz. 8

 'Een steentje' 

   
Korte meditatie

Lied: Slechts het brood  Tekst: Tullio Consalvatico; muziek: Bernard Huijbers
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Mededelingen

Openingslied: Hoog te paard   Tekst: Huub Oosterhuis; muziek Antoine Oomen 

3. Koor:
Waar ter wereld zou ik om u treuren,
gebeurtenissen, bloeddoordrenkt.
Niemand ben ik, stomme getuige van weer en onweer,
storm en stilte, dood en leven ongetemd.
Wie hoorde ooit mijn stem? Wie ooit zal ik hem geven?

4. Allen:
Niemand ben je, slaven, halve wereld,
zwart, naamloos ik, in bloed gesmoord.
Allen ben je, alles in allen
dat waarom daarom wordt gevreesd, gehaat en jankend uitgemoord.
Is er een levend woord?
Wie leert mij dat ontvangen?
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Welkom en inleiding op het thema

Meditatieve muziek

Openingsgebed

Lied: Gij alleen, niemand anders  
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvelmans
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Lied tegen de derde wereldoorlog

Lezing: Uit Lucas 2
 

Korte meditatie

      
Lied: Dat liefde ook doet lijden 
Tekst: Willem Wilmink, Muziek: Wim Beunders

Dat liefde ook doet lijden, 
weet elk die ooit aanbad,
weet sinds de oudste tijden 
al wie heeft liefgehad
en wie voor het beminnen  
is toegerust als wij,
moet een lange weg beginnen, 
moet aan veel verdriet voorbij.

Lezing: Lucas: 4:16-30

        
Korte meditatie

Lied: Soms breekt uw licht   PP 310


