Deze viering werd voorbereid door:
Annemiek Ross, Hubert Schledoorn, Dinie Otten en Ruud Souverijn
Voorganger Akke Fokje Stienstra
Tekst gedicht: Annemiek Ross
Tekst Moeder Aarde: Marijke Agterbosch (naast Onze Vader) Hengelo 2021

Macht en tegenmacht
- heersen of dienen?-

*

U zingt samen met het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit
*

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis
*

Na afloop van de viering bent u van harte welkom in de tuinzaal om nog wat na te praten. Koffie en thee staan klaar!
*

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. Hierin houden we u
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volgende week zondag komt er een video
van deze viering beschikbaar via een link in de Nieuwsbrief.
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.
*

Collecteproject: Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Wat een bijzondere ervaring de laatste dagen.
Het blijkt voor heel veel mensen geen vraag te zijn: “heersen of dienen”.
We zien het rondom ons heen gebeuren:
elkaar van dienst zijn en de helpende hand bieden.
Het doet het leven en de wereld goed, dat er velen zijn, die zich zo van harte geroepen
voelen om zich -juist nu- zo dienstbaar op te stellen en daar mogelijkheden voor vinden.
Eén ervan is ook de financiële ondersteuning via de collecte in deze viering.
Naast de steun aan onze “vrienden in de opvang” heeft de N.D.A. een huis opgeknapt in
Borne , waar zeer binnenkort 2 gezinnen uit Oekraïne in kunnen wonen.
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Viering van Woord en Gebed in de cyclus

“God, de aarde…. en allen die haar bewonen”
Palmzondag 10 april 2022
De Zwanenhof
Zenderen

Inleiding: GOD, DE AARDE…EN ALLEN, DIE HAAR BEWONEN

Zending en zegen

“Als alles en iedereen doorgaat op de manier waarop dat nu gebeurt, dan komt er
binnen enkele tientallen jaren een geweldige catastrofe (…) Er zijn – nu! – ingrijpende
maatregelen nodig om dat onheil te voorkomen”.
Aldus het rapport van de Club van Rome “Grenzen aan de groei”,
nu 50 jaar geleden. 50 jaar verder is het onheil niet afgewend maar is de catastrofe
alleen maar toegenomen.

♪ God weet komt het goed

Christenen lieten zich niet onbetuigd in de afgelopen periode.
Het conciliaire proces, dat in 1983 vanuit de Wereldraad van Kerken ontstond, bracht
velen in beweging.
In de encycliek ‘Laudato Si' uit 2015 riep paus Franciscus 'alle mensen van goede wil'
op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.
Ook wij zijn bezorgd en zoeken naar houvast en een uitweg.
Naar woorden uit de traditie, die ons houvast geven in de milieucrisis. Naar verhalen
uit de actualiteit, die ons hoop geven.
Naar perspectief, dat ons uitzicht en licht geeft.
Vanuit de diepte naar het licht…
Zes vieringen, zoekend naar duurzaamheid…
adem, ruimte, lucht, licht, leven…

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Je denkt na de dood een veel grotere ruimte
waar je terecht komt.
Waar we kunnen wat we nooit konden,
oogsten wat we niet hebben gezaaid
Woorden die niet bestonden, dachten we, maar ze bestonden.
Of gaan we in vlammen op?
Of word je een vlam in de zon?

Mededelingen
Misschien nog op deze onschatbare aarde:
eeuwen van schoonheid,
onder open hemelwijd landschap, licht - rivieren, verte in blauw.
Rotsen, eikenwouden, valleien, steden in tuinen.
En stilte gróter dan taal.
En liefde stérk als de dood.

Inzingen
Stilte

♪ Hoe is uw naam

PP 141

Woord van welkom
2
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Voorbeden ♪ Kom adem ons open Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal
Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht, als wierook
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.

Openingsgebed

♪ Houd mij in leven

PP 111

Lezing : “Stel je voor” - Macht en tegenmacht.
Geïnspireerd op:

Psalm 8 vs 6: U hebt hem bijna een god gemaakt
Jesaja 40 vs 12-31: Met wie wil je God vergelijken?

Stel je voor:
Alle zeeën en oceanen op deze aarde
En je hebt ze in het holletje van je hand.

Gebed—Moeder Aarde

Stel je voor:
Alle grond en alle bergen en heuvels van deze aarde,
En je past de grond af met een lepel
en weegt de heuvels en de bergen op een weegschaal,
alsof je in de zandbak zit.

Moeder Aarde die ons geschonken is
uw naam wordt gerespecteerd
uw rijkdom gekoesterd
u verdient aandacht
voor uw gulle gaven en geduld
schenk alle leven eten en drinken
vrede, schoonheid en liefde
biedt de schepping een nieuwe kans
leidt de mensheid naar bewustwording
verlos haar van achteloosheid
help ons

Stel je voor:
De blauwe hemel is je tent
De sterren doen wat je zegt
De vorsten en leiders van deze aarde
kun je als een lieveheersbeestje wegblazen.
Stel je voor:
Je bent met dat alles vertrouwd
Je ziet in hoe het werkt
Je weet hoe het verder moet.

Vredeswens en uitdelen van palmtakjes
♪ Vrede voor jou Muziek: Tom Löwenthal

Je zou bijna een god zijn.
En zo is het.
Aan ons de keus:
Heersen of dienen
Oorlog of vrede
Onverschilligheid of respect
Hebzucht of vertrouwen
De wet van de sterkste of de kracht van de liefde?
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♪ Voordat ik bomen zag Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

2.

6.

Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend, mijn hart is aan
mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?

Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend, mijn hart is aan
mijn naastetje, wat heb ik jou, wat heb jij mij gedaan?

Lezing: Mattheus 21, 1-17

♪ Benedictus qui venit

4.

Ik kocht een fluit, ik floot een sluier om je heen—van vuur
een lichaam meer, tegen de lange duur

tekst: Taizee; muziek: Jacques Berthier

Overweging
♪ Instrumentaal—passiemuziek
Collecte—collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers
In maart lag er € 575,50 in de collectemandjes. Veel dank.
Op verzoek plaatsen we ook ons IBAN/rekeningnummer bij dit bericht.
Het is NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
Lees meer op blz. 8
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