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Inleiding   Als ik de liefde niet had… 

Een van de overbekende gedeelten uit het nieuwe testament is wel de brief, 

die Paulus schreef aan de inwoners van Korinthe  over de liefde: “Als ik de 

liefde niet had…”   Velen gebruikten deze poëtische tekst bij hun 

huwelijkssluiting.  

 

De liefde wordt in deze cyclus  van vieringen bezongen in al haar facetten.  

Het is niet alleen interessant om uit te zoeken wat ‘Liefde’ nu eindelijk voor 

ons betekent en wat Paulus er specifiek aan toevoegt.  ‘De wereld’ heeft er 

op dit  moment, in tijden van de coronapandemie,  wel heel hard behoefte 

aan. 

.   

Dat liefde, volgens tegeltjeswijsheid is,  “haar hand strelen en elke dag een 

kopje thee” spreekt misschien voor zich. Maar het betekent ook volhouden, 

zelfs als thee niet meer op prijs gesteld en de streling afgeweerd wordt.               

De liefde wordt ook onder druk gezet, als er ongelijke verhoudingen ontstaan 

ook in mondiaal perspectief  

Wat vermag de liefde dan?  

 

Een cyclus, zes vieringen waarin we het thema aandachtig door ons heen 

willen laten gaan: als ons geschonken, als zinne-minnend, op weg gaand en 

vrijheid-gevend maar ook als opdracht en beproeving. De liefde bedenken, 

bezingen, bedrijven en steeds opnieuw, blijven her-inneren. 
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Licht en waterritueel 

♪ Als alles duister is 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 

 

Gebed bij het vuur 

Geef mij licht in mijn handen  

om uit te delen,  

om een lach te ontlokken 

Licht in mijn oren om uw stem te vernemen 

Licht op mijn tong  om een vuur te ontsteken 

Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn 

Licht in mijn denken  om uw dag te zien dagen 

Licht op mijn schouders om vrede te dragen 

Licht op mijn hoofd om een teken te zijn 

Licht in mijn lied om uw goedheid te eren 

Licht in mijn tranen om mensen te troosten 

Licht in mijn hart om een licht te zijn 

 

♪ Licht van Christus”  Wij danken U 

 

WATER UIT HET ZUIDEN 

Mensen smeken om water in de droge landen 

Water voor de grond om voedsel te doen groeien en om eindelijk weer te kun-

nen eten 

Mensen smeken om water omdat ze uitgedroogd zijn, lichamelijk uitgeput, de 

dood nabij 

 

WATER UIT HET WESTEN 

Mensen bidden om water omdat ze bezoedeld worden met schijn – belangrijk-

heden, mensen willen weer helder worden en schoon om zichzelf te hervinden 
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WATER UIT HET NOORDEN 
Mensen verlangen naar water om hun geestelijk verdorde brein door te spoelen 
Water om in te duiken en te zwemmen 
Je vrij maken voor de andere werkelijkheid van Pasen 
 
WATER UIT HET OOSTEN 
Mensen snakken naar water om elkaar te drinken te geven 
Om elkaar te laten zien waar het om gaat 
Om elkaar te zien 
Om dat weer te kunnen 
 
♪ Licht dat ons aanstoot Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Voortijdig licht waarin wij staan 
Koud, één voor één en ongeborgen, 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
Zo zwaar en droevig als wij zijn 
Niet uit elkaars genade vallen 
En doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
Aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
Of ergens al de wereld daagt 
Waar mensen waardig leven mogen 
En elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft.  
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Welkom en inleiding   
Goedemorgen lieve vrienden 
Ik luisterde met gesloten ogen naar het lied. En voelde al die mensen hier 
aanwezig! Hoe langer het duurt voor we weer fysiek, schouder aan schouder, 
kunnen samenkomen in deze zo vertrouwde ruimte, hoe hoe groter het ver-
langen ernaar is. Laten we elkaar steunen in het gemis van de ontmoeting en 
ons in ons hart verbinden met elkaar.  
 
Zo komen we samen 
In de Naam van onze Hemelse Vader/Moeder 
In de Naam van Jezus de Levende  
in de Naam van de H. Geest die ons verbindt 
 
Vrede zij met jou en met jou 
 
Het is vandaag Beloken Pasen, de afsluitende achtste dag van het Hoogfeest 
van Pasen, het octaaf van Pasen. Naast Beloken Pasen kent deze dag ook an-
dere benamingen.  
Zondag in witte kleren, een verwijzing naar de witte kleren van doopleer-
lingen.  
Thomaszondag: de dag waarop de apostel Thomas na eerdere twijfel, werke-
lijk gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan. 
Sinds het Jubeljaar 2000 heet deze dag in de RK kerk Barmhartigheidszondag.  
Gods liefde laat ons nooit vallen. 
 
Elk groot feest kent in de traditie acht dagen, een octaaf , een volle week. 
Want 1 dag is te kort om de volheid van het hoogfeest te vieren. De achtste 
dag staat ook voor de voltooiing van de schepping. Beloken Pasen is in die zin 
geen afsluiting maar een zicht op voltooiing van het mysterie van Pasen. 
 
Wat een rijkdom aan betekenis voor deze dag! 
 
Voor de kleine groep van voorbereiders en de opnameploeg, hier aanwezig in 
de kapel is het de eerste dag van Pasen. We maakten de overgang van duis-
ternis van Goede vrijdag naar Paasmorgen door van  het licht/het vuur en het 
water binnen te brengen en centraal te stellen.   
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Gine heeft dit voor ons verbeeld in het bloemstuk. Een palmtakje, het kruis 
waarvan de macht gevallen is voor de liefde die het laatste woord heeft. 
  
Laten we vieren dat het deze dag volop Pasen mag zijn,  
dat in ons wordt herschapen  
een liefde, ons gegeven, elke dag opnieuw.  
Liefde die nimmer vergaat, sterker is als de dood. 
 
We staan op in het licht van Pasen 
 
Laten we stil worden om te bidden 
Eeuwige, bron van alle leven 
spreek in ons het woord dat Licht geeft 
ontsteek telkens opnieuw een licht in ons 
een licht dat ons aanstoot in de morgen 
om op te staan 
De zware steen van angst en dood, rol deze van ons af. 
Laat ons niet uit elkaars genade vallen 
Herschep in ons een nieuw hart 
nieuwe ogen en nieuwe oren om uw Woord te verstaan. 
Zo bidden wij…..  
 
We openen de H.Schrift 
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Hooglied 8, 6-7 (vertaling door Pius Drijvers en Jan Renkema) 
Draag mij als een zegel op je hart, 
als een ring aan je vinger. 
Want sterk als de dood is de liefde, 
onverbiddelijk  als het dodenrijk  is de hartstocht. 
Haar vlammen, vlammen van vuur 
een goddelijke gloed. 
 
Al het water van de zee kan de liefde niet blussen, 
en rivieren spoelen haar niet weg. 
Zelfs al bood iemand alles wat hij heeft voor de liefde 
men zou hem diep verachten. 
   
♪ Instrumentaal: Vincent en Marion 

 
1 Kor. 13, 8-10 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
De liefde zal nooit vergaan. 
Profetieën zullen verdwijnen,  
klanktaal zal verstommen, 
kennis verloren gaan - 
want ons kennen schiet tekort  
en ons profeteren is beperkt. 
Wanneer het volmaakte komt,  
zal wat beperkt is verdwijnen. 
 
♪ Liefde lichaam van zon Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Liefde. Liefde. Liefde, lichaam van zon 
zachtheid van de sterke, liefde ziel van ontferming. 
 
Woord lankmoedig en trouw 
fijner dan fijn goud, zoet als de zoetste honing. 
 
Tienvoud in ons midden,  
water uit de rots, vogels uit de hemel, land ons beloofd, 
wijnstok, oogst van tarwe, brood der armen. 
 
Woord in ons vlees, rots van erbarmen, 
sterk als de dood ben je.  
Liefde. Liefde 
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Matt. 28, 16-20 (nieuwe Bijbelvertaling) 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, 
naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 
en toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, 
al twijfelden enkelen nog. 
Jezus kwam op hen toe en zei: 
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Ga dus op weg  
en maak alle volken tot mijn leerlingen 
door hen te dopen  
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
en hun te leren dat ze zich moeten houden  
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: 
ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze aarde.” 
 
Met deze woorden eindigt het evangelie, de Blijde Boodschap 
volgens Mattheus. 
 
 
 
Overweging 
Lieve mensen, een korte overdenking bij de woorden, die ons vandaag zijn aan-
gereikt. 
Toen wij ze lazen tijdens onze voorbereiding, alle drie achter elkaar, was de eer-
ste reactie: wat spreekt er een rustige zekerheid uit dat liefde de basis is van 
ons leven.  
Uit het Hooglied: Als een zegel op je hart - onverbreekbaar, als een vuur dat 
niet te blussen is, sterk als de dood. Iemand die denkt dat het te koop zou zijn, 
begrijpt niet dat het om een totaal andere dimensie gaat. 
In 1 Kor. 13 staat ons thema “Liefde vergaat nimmer” in de context, het con-
trast met onze gebrokenheid, onze beperktheid in profeteren en ons kennen. 
De liefde waarover Paulus spreekt komt uit de wereld van het volmaakte, het 
voltooide, de herschepping, de achtste dag….. We lazen dit als uitnodiging om 
onze onvolmaakte talenten in te zetten in het licht van de liefde. Want als ik de 
liefde niet heb….. 
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In het lied dat daarop klonk, hoorden we een meditatie van woord en klank 
Liefde, liefde…. 
Zachtheid van de sterke 
ziel van ontferming 
Tienvoud in ons midden: liefde als kern van de Tien Richtinggevende Woorden 
Liefde als woord in ons vlees geworden 
Rots van erbarmen 
sterk als de dood 
Liefde, liefde, liefde, liefde……. 
Er zal zeker een woord of een klank zijn waarop je speciaal geraakt wordt. 
Een diep verlangen naar:  
ik word bemind met een liefde die nimmer vergaat 
onvoorwaardelijk 
genade 
 
Met die Blijde Boodschap, die innerlijk overtuiging 
heeft Jezus van Nazareth geleefd 
en hij gaf er zijn leven voor om dat Nieuws te verspreiden 
in woorden en daden. 
De bron van die liefde noemde hij Zijn Vader in het verborgene 
 
In het evangelie van Mattheus lezen wij een getuigenis over dit leven.  
Vandaag hoorden we de laatste verzen eruit.  
De laatste woorden: ze doen ertoe. Samenvatting, de conclusie, waar draait het 
op uit, waar moet  
et naar toe? 
 
De vrouwen op Paasmorgen bij het lege graf:  
wat zoeken jullie hem bij de doden? 
Zij ontmoetten de Levende. Hij zei hun: Vertel mijn leerlingen dat ze naar Gali-
lea moeten gaan.  
Daar zullen ze me zien. 
En ze gingen, die elf. Naar de Berg van de Jezus’ grote toespraak over de Liefde. 
En ze herkenden hem, 
in een ontmoeting over de grens van de dood  
als een moment van inzicht waarmee je verder kunt, 
of zoals je de liefde kunt ervaren van een overleden geliefde. 
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Er is gelukkig ook ruimte voor de twijfelaars bij Mattheus.  
De zware steen van verdriet en gemis is niet zomaar weg te rollen. 
 
Gaandeweg gaan zijn vrienden zich Jezus’ woorden en daden steeds meer her-
inneren. 
Hij komt steeds weer op hen toe. 
Hij leefde in hen voort. Hij zette hen weer op hun voeten. 
Met alle macht van de liefde, hem gegeven in de hemel en op de aarde 
Ga op weg om het goede Nieuws te verspreiden….. 
Ga vertellen 
dat hij verrezen is ten derde dagen 
dat hij door dichte deuren binnen kwam 
ten teken dat hij leefde….. 
Deze en nog veel andere verhalen doen over hem te ronde, waar of niet. 
Zouden zij alle opgeschreven zijn, de wereld was te klein voor zoveel boeken. 
meer dan verhalen bleef er van hem over 
nog: mensen die hem nooit hebben gezien, zoals Paulus, zoals wijzelf! 
maar werden aangeraakt door zijn verschijning 
en hem aanvaarden als hun groot verhaal 

Zijn woorden van liefde bleven over 
en mensen die naar deze woorden leven 

 
Zo horen we straks het lied als een geloofsbelijdenis 
dat verhaalt over het wonder 
dat wij staan in die traditie van geloofsgemeenschappen 
van mensen die leven op dat “grote verhaal” van de Levende. 

We staan op en gaan,  twijfelend, in zoekend vertrouwen, 
over de grenzen van gemis, verlies en dood heen, 
met stem van de Liefde: 
“En houd dit voor ogen 
Ik ben met jullie, alle dagen” 
Een belofte: ik zal nooit loslaten, wat ik met een mens begonnen ben. 
Liefde die nooit vergaat. 
 
Zalig Pasen 
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♪ Dat Hij verrezen is Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 
Dat Hij verrezen is ten derde dagen,  
vroeg in de morgen, donker was het nog 
Jezus van Nazareth die werd gekruisigd, 
wat zoekt gij hem te midden van de doden- 
 
dat hij door dichte deuren binnen kwam…. 
gezegend die niet zien en toch geloven; 
dat hij hun veertig dagen lang verscheen  
en met hen at ten teken dat hij leefde 
 
dat hij vanaf de berg ten hemel voer 
dat toen de Vijftigste gekomen was 
zijn leerlingen rondom één tafel waren 
en plotseling geschiede uit de hemel - 
 
zoals aan Mozes in een storm van vuur 
werden die dag de tien volkomen woorden 
in alle talen te verstaan gegeven 
aan alle volkeren onder de hemel -  
 
deze en nog veel andere verhalen  
doen over hem de ronde, waar of niet 
Zouden zij alle opgeschreven zijn 
de wereld was te klein voor zoveel boeken. 
 
Meer dan verhalen bleef er van hem over, 
nog: mensen die hem nooit hebben gezien 
maar werden aangeraakt door zijn verschijning 
en hem aanvaarden als hun groot verhaal. 
 
Zijn woorden over liefde bleven over. 
En mensen die naar deze woorden leven. 
Kom Geest, vernieuw het aangezicht der aarde, 
wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan. 
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 Collecte en instrumentaal  door Jos Beunders ♪ 

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

 

“Beminnen, werkelijk beminnen leer je pas, als je niet getelde mensen gaat ach-

ten”, zei de H. Vincentius. Hoe doen we dat? Misschien–zoals gezongen werd- 

door voor hen een wereld te laten dagen, waar ze waardig leven mogen. Hen 

weer op adem laten komen, na die dorre woestijn waar ze doorheen moesten. 

Op die manier hen laten ervaren dat liefde sterker is dan de dood. 

We zien dat trouwens gebeuren door de liefdevolle ondersteuning die tot hen 

komt via de collectes van de Zwanenhofvieringen. In maart mochten we van U  € 

835,-  ontvangen  

N.D.A. is U er super blij mee, natuurlijk  voor hen. Dank U wel. 

P.S. De groep N.D.A. is aan verjonging toe. Voelt U zich geroepen de groep te ver-

jongen? Laat het weten! Tel. 074-2661324  

 
Wist u dat ons ANBI-nummer is  RSIN 8137 85 704, 
(voor de belastingaftrek kan dat van belang zijn). 

Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:   
NL23 RABO 0309 429447   

t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers  te Borne 
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 ♪ 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 uw 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. 
 
 
Voorbeden 
God van het leven, 
Gedenk ons, uw neergeslagen mensen, 
zoekend, maar niet vindend, 
verdwaald op onze weg, 
dolend, door het labyrint van de dagelijkse waan. 
Wijs ons de weg naar uw licht. 

Aansteken kaars 

God van het leven, 
Gedenk Hans Roelink, die in februari overleden is.  
Hans was echtgenoot van Elly, secretaris van onze Stichting.  
Hans was een aantal jaren voorzitter van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof. 
Hans was een begenadigd schilder. 
Zijn penselen zijn nu opgeborgen. 
Het schilderij van zijn leven is klaar,  
en hangt in de galerij van de eeuwigheid. 
Wijs hem de weg naar uw licht. 

Aansteken kaars 
 
God van het leven, 
Blaise Pascal zei: “Jezus zal in doodsnood zijn tot aan het einde der tijden...”. 
Laten wij bidden voor allen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid... 
… in protesten, in gevangenschap, in eenzaamheid, in lijden... 
 
Bidden wij voor de overheden van ons land. 
Dat zij onderlinge verschillen oplossen, 
en met liefde gaan werken aan de noden van ons land en van de wereld. 
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Bidden wij voor onze zieken 
En voor allen, die zieke mensen verzorgen. 
Dat zij kracht mogen putten uit het besef, 
dat zij zodoende uw koninkrijk een stap dichterbij brengen. 
Bidden wij voor mensen die hun einde nabij weten. 
Dat ze rust mogen vinden in overgave aan het onvermijdelijke. 
Wijs allen de weg naar uw licht. 
 
Aansteken kaars 
 
God van het licht, 
Laat ons staan in uw licht. 
Uw licht, dat onthult waar het in de kern om gaat. 
Uw licht, dat onze onrust en vragen doet verbleken. 
Uw licht, dat ons laat zijn, zoals we diep van binnen zijn. 
Uw licht, dat ons omringt als een mantel. 
Uw licht, dat altijd schijnt. 
 
 
♪ Acclamatie Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
Gij zijt de lucht om mij heen 
ik adem u in, anders sterf ik 
Ik sla u om als een mantel 
en ik weet dat Gij nooit verslijt 
 
Oecumenisch Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid. Amen 
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Zending en zegen 
Laten we gaan onze weg van dagen 
begeleid door het Licht van Pasen 
en de stem van de Liefde “Ik zal er zijn” 
 
Laten we overnachten in elkaars schaduw 
en wakker worden bij het eerste licht 
alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen 
Kom sta op! Ga je weg van dagen,  
en wees elkaar tot zegen. 
 
En bidden we om de zegen van de Eeuwige 
de liefde van God 
het levende voorbeeld van Jezus van Nazareth 
en de troost, inspiratie en levensmoed van de H. Geest 
Amen 
 
 ♪ Dan zal ik leven Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 
Dan zal ik leven. 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Elisabeth Dijkema, Annemiek Ross, Hubert Schledorn, Victor Schmidt 

en Ruud Souverijn 

Voorganger: Susan van Os-Yedema 

 

xxx 

 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen  en van CD’s 

van Het Twents Liturgiekoor  onder leiding van Bram van der Beek 

diverse instrumentalisten 

(worden genoemd in de aftiteling van de video) 

 

xxx 

 

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis 

 

xxx  

 

Voor meer informatie en uw reactie op de viering  

kunt u terecht op onze website: www.zwanenhofviering.nl. 

De teksten van de viering kunt u vinden onder ’archief’ 

U kunt zich op de website  tevens aanmelden voor de nieuwsbrief  

waarin we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen 

 

xxx 

 

U kunt financieel bijdragen aan het  voortbestaan  

van de  Zwanenhofvieringen  

door middel van een  eenmalige  of periodieke betaling  

op  NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering   

o.v.v. Donatie vieringen 
 

http://www.zwanenhofviering.nl

