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De zin van het leven 
 
De najaarscyclus gaat over “de zin van het leven”. Heeft het leven zin? En 
gaat het dan om “zin van het leven” of om “zin in het leven”?  
Aanleiding  tot de cyclus is het boek van Fokke Oebema “De zin van het 

leven”, waarin de auteur n.a.v. een hartstilstand, 40 gesprekken voerde met 

heel uiteenlopende mensen over zgn. ‘zinvragen’. Ieder zijn eigen zin… Ook 

de bijbel bevat een meervoud aan zinverhalen… En wij, ieder van ons, draagt 

zijn of haar eigen zin- en onzinverhalen met zich mee. Zin-zoeken dus, dit 

najaar… 

 

Iedere zondag zal een deelthema van de zinvraag aan de orde komen.   

In het najaar  zullen de vieringen gaan over  

“wanhoop en hoop” (september),  

‘huilen en lachen’ (oktober),   

‘vitaliteit en eindigheid’ (november) en  

‘verwachten en teleurstelling’ (december) 

 

Hoe passend, niet alleen in het kerkelijk jaar, waar we de geboorte van 

Christus tegemoet kunnen zien, maar ook in deze coronatijd, waar we 

halsreikend uitkijken naar een middel  dat ons verlost uit ons isolement…  

 

Hoe gaan mensen om met hun verwachtingen? 

Wat als er niet gebeurt, waar je zo op had gehoopt?  

Een universeel gegeven, waar ieder van ons op haar/zijn eigen manier mee 

worstelt en omgaat.  
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Binnenkomst—de Oale Roop van de midwinterhoorn 

 

 

Aansteken van de kaars in de adventskrans   
 

 

♪ Wij zoeken U als wij samenkomen  Tekst: Henk Jongerius; muziek: F.J. Thrupp 

 

Wij zoeken U als wij samenkomen 

hopen dat Gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen:  

mensen in vrede vandaag en altijd. 

 

Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven: 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort.   

 

 

Woord van welkom 

Welkom in deze meditatieve viering in de cyclus “over de zin van het leven”  

met vandaag als thema “Verlangen en teleurstelling”. 

Welkom de mensen hier aanwezig, welkom de mensen  die nu of later met 

ons en elkaar verbonden zijn via het scherm.  

Verlangen , het kan zo mooi, zo hartstochtelijk zijn   

Verlangen ,het kan zo verdrietig of frustrerend zijn 

En alles er tussen  

We beginnen vandaag klein met  
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“Het verlangen van de egel “ 
Op een dag tegen het einde van de herfst zat de egel voor zijn raam en keek 
naar buiten. Hij was alleen, er kwam nooit iemand bij hem op bezoek en als er 
toch iemand toevallig langs zijn huisje liep en dacht : ach, hier woont toch de 
egel? Een aanklopte, dan sliep hij of aarzelde hij zo lang voor hij opendeed dat 
die iemand alweer was doorgelopen. 
Hij drukte zijn neus tegen het raam, kneep zijn ogen dicht en dacht aan de die-
ren die hij kende, die allemaal voortdurend bij elkaar op bezoek gingen, ook 
zomaar, als ze niet jarig waren of een andere reden hadden om feest te vieren. 
Als ík ze nu eens uitnodig…dacht hij. 
Hij had nog nooit iemand uitgenodigd. 
Hij deed zijn ogen weer open en krabde tussen de stekels op zijn achterhoofd, 
dacht nog een tijd na en schreef toen een brief:. 
Beste dieren, 
Hierbij nodig ik jullie allemaal uit 
Om bij mij op bezoek te komen. 
Hij beet op zijn pen, krabde opnieuw aan zijn achterhoofd en schreef eronder:  
Maar als er niemand komt is het ook goed. 
Hij fronste zijn voorhoofd. 
Als ze die brief lezen, dacht hij, denken ze dan niet: eigenlijk wil hij helemaal 
geen bezoek…? Of:  gauw meteen op bezoek bij hem, wants straks wil hij het 
niet meer … hij wil altijd wat anders…? 
Ik weet het niet, dacht hij. 
Hij legde de brief in een la van zijn kast en schudde zijn hoofd. Ik verstuur hem 
niet, dacht hij. Nog niet.  
 
Openingsgebed 
God, in deze viering  willen we bij u komen om voor u  uit te spreken waar wij 
op hopen, waar we op wachten. Hoor ons in gebeden, liederen en teksten en 
vooral ook in de dingen die niet uitgesproken worden maar wel leven in ons 
hart. Amen  
 

In het volgende kyrielied  wordt gebeden om  erbarmen, ontfermen en bevrij-
ding  voor de nood in deze wereld    
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♪ In den beginne Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Het verhaal van Rebekka uit het bijbelboek Genesis  
Genesis 25:19-34 
Genesis 27:1-46 

 

 We gaan door in de lijn van de aartsvader Abraham en zijn zoon Isaac. 
Isaac trouwt met Rebekka die onvruchtbaar blijkt te zijn . Maar nadat  Isaac vu-
rig heeft gebeden tot God, wordt zij toch zwanger. Er is een tweeling op 
komst  .Rebekka voelt al voor de geboorte van de beide kinderen dat het niet 
goed zit tussen die twee en zij vraagt God om raad . Dan krijgt ze te horen: ” 
Twee volken zijn er in je schoot, volken die nu al ruzie hebben. De oudste zal de 
jongste dienen” .  
Als de beide jongens opgroeien blijken ze heel verschillend. Esau de oudste is 
een stoer buitenmens en hij kan goed met zijn vader Isaac opschieten . Jacob, 
de jongste is een rustige, huiselijke jongen en het lievelingetje van zijn moeder 
Rebekka. Op een listige manier verkrijgt Jacob het eerstgeboorterecht van Esau 
voor een kom som.  
Isaac wordt oud, blind en voelt zijn einde naderen daarom wil hij zijn zoon Esau 
de  zegen geven als opvolger in de lijn van aartsvaders . Hij stuurt hem op pad 
om een lekker stuk wild te schieten en nadat hij dat gegeten heeft zal hi Esau 
de zegen geven . Esau gaat op pad ,maar Rebekka heeft alles gehoord en ze 
denkt aan de woorden van God ” De oudste zal de jongste dienen”  
Ze roept Jacob bij zich  en ze laat hem een geitenbokje slachten en op Esaus 
manier braden. Daarna  trekt hij Esau’s kleren aan en  tot slot doet Rebekka  
het vel van het geitenbokje over zijn handen en armen zodat hij aanvoelt als 
zijn harige broer. Zo, als Esau ,  gaat hij naar zijn vader. 
Isaac is eerst nog wat achterdochtig ,maar Jacob weet hem te overtuigen en zo 
verkrijgt de jongste de aartsvaderlijke zegen, die maar een keer uitgesproken 
kan worden over iemand. 
Als Esau terug komt met zijn buit blijkt dat hij bedrogen is maar er is niets aan 
te doen . Voor hem is er een zegen met een beduidend minder rooskleurige 
toekomst. Esau zweert wraak en zegt dat hij Jacob na de dood van hun vader 
Isaac zal doden. Rebecca overlegt met Jacob en ze besluiten dat hij direct weg 
moet vluchten naar zijn oom die elders woont .  
 
 
♪ Instrumentaal intermezzo 
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Uit het Interview met Mounir Samuel, auteur en theatermaker door Fokke Ob-
bema, de zin van het leven, gesprekken over de essentie van ons bestaan, 
2019 
 

Mounir Samuel is geboren in 1989 als Mounira Cornelia Theodora Samuel en 
was tot 2015 bekend als Monique Samuel. Samuel heeft een Egyptische vader 
en een Nederlandse moeder. Zij werd protestants-christelijk opgevoed, maar 
omarmde ook haar koptisch-orthodoxe achtergrond. Als 13 jarige krijgt zij een 
oogziekte die hem inmiddels 90% van het zicht ontneemt. Monique  studeert 
politicologie en islamitisch recht, schrijft bekroonde romans, wordt tv commen-
tator op het gebied van het Midden-Oosten ,journalist en maakt documentaires. 
Ze  trouwt in december 2008 met een man, maar had al vanaf vijftienjarige 
leeftijd gevoelens voor vrouwen en besloot in het voorjaar van 2011 tot een 
scheiding en om, in eigen woorden, "met beide benen uit de kast" te komen. 
Vanaf dat moment komt zij in de wereld van en de queergemeenschap. Zij krijgt 
veel verschillende seksuele relaties maar daar heeft zij ook schuld gevoelens 
over.” Ik voelde me geen vrouw ,maar niemand hoorde dat” Tegelijkertijd krijgt 
ze veel  aandacht door haar optreden op tv als Midden-Oosten deskundige. Het 
leven schuurt.In juni 2015 maakt hij bekend om voortaan als man door het le-
ven te gaan,  als Mounir. Dat leidt tot een haatgolf op sociale media en een tij-
delijke breuk met zijn familie . Alles zat vast. Het VU ziekenhuis weigert zijn tran-
sitie, financieel gaat het slecht, vrienden laten hem in de steek .Dan vertrekt hij 
naar Marokko met het idee  om een einde aan zijn leven te maken. 
“Ik stond op de rand van het dak van het huis waar ik een kamer had gehuurd. 
Toen klonk er een gebedsoproep en ik vond het geen gepast moment om te 
springen. Er ontstond er een dialoog met God en op dat moment ontving ik op 
mijn telefoon een filmpje met een preek van een Amerikaanse pastor. De preek 
heette “It is not over “ Hij zei :” Iedereen kan God prijzen aan het begin en aan 
het eind, maar kun je ook prijzen in het midden, wanneer je gen uitweg ziet ? 
“Toen ging ik op dat dak God prijzen  Drie dagen later was ik weer in Nederland 
en keerde alles zich ten goede.  Financieel, relationeel en met uitzicht op een 
transitie.  
.  
 
 Wat is de zin van ons leven? ‘Mounir betekent “hij die licht geeft” Voor mij is de 
zin van het leven het volbrengen van onze goddelijke bestemming, voor mij is 
dat om een lichtdrager te zijn. ‘Als mensen vragen waarvoor ik leef, dan zeg ik: 
“Ik leef om mijn naasten te dienen.” Vaak krijg ik terug: “Wat is dat nu voor een 
raar antwoord, je leeft toch voor jezelf?” Nee, helemaal niet. Mijn gaven zijn er 
niet voor mezelf, maar om anderen een spiegel voor te houden, zoals anderen 
dat bij mij doen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koptisch-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uit_de_kast_komen
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Sommige dingen zijn te verdrietig om vragen over te stellen. De moeder die 
haar kind heeft verloren, zal vragen: “Waarom moest dat dan gebeuren?” Gru-
welijk groot leed. De vraag die we zouden moeten stellen is niet: “Waarom 
staat u dit toe?” Het verzoek moet zijn: “God, sta dit niet langer toe.” Dan kun-
nen er wonderen gebeuren. Een God die vraagt: “Geef mij de kans die leegte 
op te vullen.” Dat kun je hem vragen door te zeggen: “God, u bent groter dan 
de omstandigheden. Ik kan het niet met deze omstandigheden, doet u het 
maar.” Daarin heb ik mijn kracht gevonden: God niet meer ter verantwoording 
roepen, maar mijn ziel bij hem uitstorten. En God prijzen, te midden van de 
zwaarste omstandigheden. Ook als je een gebroken hart hebt of je baan kwijt 
bent, toch Allahu akbar durven zeggen. God u bent groot, groter dan mijn om-
standigheden. Dat is zo krachtig, probeer het maar.’ 
 Ik zie mijn rol als die van de veerman, die mensen van de ene naar de andere 

oever brengt. Met woorden als liefde en verbinding hoop ik hen uit hun vaste 

denken over hun identiteit te halen. Zodra je meent te weten wie je bent, is er 

geen beweging meer. Blijf je open, dan is groei mogelijk. 

 

♪ Het water zal stenen breken Tekst: Michelle Najlis, muziek: Tom Löwenthal 

Wanneer alles diep van binnen pijn doet 
en je alleen, tegenover je eigen beeld, 
ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels. 
 
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken, 
wanneer je woord dat van een ander lijkt 
en je hartslag uit je lichaam wijkt. 
 
Wanneer je handen ver van je zijn 
en je de afdruk van je voeten niet herkent, 
wanneer je niets meer waarneemt dan dode buitenkanten. 
 
Ga dan als de zalm tegen de stroom in 
Met alle razernij van je woede. 
Wanhoop niet, het water zal stenen breken. 

 
Overweging 
We hebben het met de voorbereidingsgroep gehad over de woorden Verlan-
gen en Verwachten. Het gaat allebei uit van een gemis. 
Begrippen die soms hetzelfde zijn, door elkaar gebruikt worden, maar toch is 
er verschil.  
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Verwachten is concreter, overzichtelijker. “Je kunt er op wachten “  
Het kan gerealiseerd worden of niet . Het verlangen is anders en gericht op de 
overbrugging van de kloof tussen ideaal en realiteit. Dat ideaal kan voor ieder 
mens verschillend zijn en vaak moeilijk in woorden uit te drukken. 
Verlangen geeft zin en richting aan ons bestaan. Een mens kan niet ophouden 
met verlangen, dan zou hij ophouden te bestaan.. Meer nog dan naar de ver-
wachtingen die je hebt in je dagelijks bestaan is het belangrijk om op zoek te 
gaan naar je diepere verlangens . 
 
We hebben drie verhalen gehoord : van de Egel, van Rebekka en van Mounir. 
Er is een verlangen, maar hoe gaan ze er mee om? 
-De egel durft zijn verlangen naar bezoek, naar gezelschap, niet te volgen. Hij 
blijft twijfelen; kan en mag ik mijn verlangen vervullen en wat zijn de conse-
quenties ?                                                                                                                   “Hij 
legde de uitnodigingsbrief in de la. Ik verstuur hem niet, dacht hij. Nog niet. “ 
Twijfel en besluiteloosheid  
-Rebekka verlangt naar de vervulling van de belofte van God dat de jongste 
zoon over de oudste zal heersen. Als het dreigt mis te gaan, wil ze een teleur-
stelling voorkomen en gaat ze aan de slag om haar verlangen tot een goed ein-
de te brengen.                    
Het lukt, maar haar actie heeft de consequentie dat  het “gezegende”  kind  op 
de vlucht slaat omdat het met de dood bedreigd wordt door zijn oudere broer.     
Actie en reactie. 
-Mounir heeft zijn verlangen om man te worden lang onderdrukt, maar kan niet 
anders dan het volgen en er trouw aan blijven. Dat leidt tot teleurstelling en 
ontwrichting van zijn bestaan. Door het volgen van zijn verlangen komt hij 
letterlijk op dood spoor. Maar een godservaring weerhoudt hem om van het 
dak te springen.    Hij durft door te gaan  met verlangen en zijn  verlangen wordt 
vervuld. Hierdoor ontstaan nieuwe verlangens en perspectieven voor hem. 
Mourir betekent “Hij die licht geeft”. Zijn naam wordt zijn verlangen .   
Ik leef om mijn naaste te dienen. Een verlangen dat een heel leven meegaat.  
 
Drie verhalen over verlangen. Misschien heb je jezelf in een van deze verhalen 
herkent. De twijfel of je verlangen wel echt is, de actie om je verlangen te ver-
vullen of de overgave en het blijven hopen.  
Wat is jouw diepste verlangen en welke rol speelt het in je leven?  
Weet je dat, ben je daar ooit bewust mee bezig geweest ?  
Heb je het gedeeld met anderen ? 
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Door op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen kun je je bewust worden 
van je verlangens. Wat laat jouw hart zingen ?  
De Boeddha benoemde verlangen juist als oorzaak van het lijden.  Zolang we 
verlangen kunnen we niet zijn in het moment en accepteren wat er is, zegt hij  
Het Christendom gaat juist uit van verlangen.  Verlangen naar het koninkrijk van 
God hier en nu en in de toekomst.    Verlangen naar heelheid in jezelf en in deze 
wereld.  
Bijbelverhalen kunnen ons moed geven om te blijven verlangen. Veel Bijbelse 
personen, zoals Rebekka, manipuleren, schuwen het geweld niet en er is veel 
leugen en bedrog. En toch betrekt God die mensen bij zijn toekomst.  Ook ons.  
Wat was de drijfveer van Rebekka om haar oude, blinde man zo te bedriegen? 
Alleen de liefde voor haar jongste zoon of ook het verlangen om als aartsmoe-
der onderdeel te zijn van de goddelijke belofte dat er een groot volk zou voort-
komen uit Abraham en Isaac .  
 
De baan die je niet gekregen hebt, de verzoening die er niet is gekomen, de 
zwangerschap die afgebroken werd, de ziekte die slopend is,  de verwachting 
van anderen die je niet hebt kunnen waarmaken …. 
Hoe ga je om met je verlangen als het niet lukt, als het een teleurstelling wordt?  
De Republieken zijn boos en geven luidkeels uiting aan hun onvrede over het 
verlies van Trump. Een teleurstelling kan frustratie en acties van boosheid en 
agressie opleveren. We zien het ook aan de demonstraties tegen de corona-
maatregelen.  
Ook kan een verlangen onbereikbaar zijn. Dat kan tot een crisis in je bestaan lei-
den. Maar als je  vanuit dat dieptepunt kunt erkennen dat het verlangen er is, 
maar dat je kunt  accepteren dat het onmogelijk is om het te vervullen, dan kun 
je verder leven. Weer nieuwe verlangens vinden om zin aan je leven te geven.  
Je kunt je ook verraden voelen door God, want er kwam geen redding.                       
De hoop en het vertrouwen zijn verdwenen.   
Dan kan het verlangen omslaan in fatalisme. Je bouwt weerstand op tegen ver-
andering en genezing en je wordt een schaduw van jezelf. Er is leegte, geen toe-
komst. Maar tegenover de leegte van het  fatalisme staat de overgave.  
Mourir heeft het zo ervaren : God is een  God die vraagt: “Geef mij de kans die 
leegte op te vullen.” Als je daarop durft te vertrouwen kun je zeggen:  
“God, u bent groter dan de omstandigheden. Ik kan het niet met deze omstan-
digheden, doet u het maar.”  
Dan is het vertrouwen terug, maar anders.  
Anderzijds is er soms  twijfel: Is mijn teleurstelling in de ogen van anderen en 
mezelf wel de moeite waard om er aandacht aan te besteden ? 
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Overwin de schaamte. Je staat er niet alleen voor in je teleurstelling en verdriet.                
Durf hulp te zoeken en wacht op  andere krachten en verlangens  in jezelf die er 
ook zijn.                                                                                                                                   
Laten we elkaar ook bevragen op onze verlangens. Zo wordt het voor jezelf en 
anderen duidelijk wat je passies, dromen en interesses zijn.  
Dan komt het kind weer in je boven en ga je stralen.  
 
In deze coronacrisis is er een heel reëel en wereldwijd verlangen. We willen van 
onze huidhonger af, willen weer voluit kunnen leven zoals voor die tijd, we willen 
zo snel mogelijk een vaccin, we willen uitgaan en anderen ontmoeten. 
Het is allemaal zo onzeker en je kunt deze periode gebruiken om te mopperen, je 
verongelijkt te voelen over wat er allemaal niet mag. Teleurstelling over de din-
gen die je mist. En dan nog de angst voor de toekomst.  
                    
Maar vandaag is het de derde zondag van Advent   
Advent betekent komst . Duidelijk een verwachting van iets dat aanstaande is .  
“Ja ,we wachten  ieder jaar en er verandert niks in de wereld” zeggen de cynici 
en de teleurgestelden  
En toch..  door de komst van dit kind 2000 jaar geleden is er al veel veranderd in 
de wereld. Daarom kunnen we ook zingen  
Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar  
Zoals een kind geboren wordt.  
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,  
Uw koninkrijk, uw licht. 
Er is met Jezus hoop, verlangen en zin gekomen.  
En dat kunnen we ook zien. Licht brengen in het bestaan van mensen die het 
moeilijk hebben gebeurt op zoveel manieren .  
De rapper Typhoon ging door een moeilijke periode.. Zijn nieuwe plaat heet 
Lichthuis. “Op dit album maak ik een reis van diepe gebrokenheid naar het licht”. 
Geloof hielp hem door moeilijke tijden heen en daar maakt hij geen geheim van. 
We hebben onze persoonlijke verlangens maar het mooiste is als je je verlangen 
kunt delen. Dat proberen we nu hier in de Kapel  en thuis via het beeldscherm .               
Als christenen delen we al eeuwen ons verlangen ;verlangen naar vrede en heel-
heid. Advent  2020, het is extra donker, eenzaam en stil, maar juist in de deze 
stilte kunnen we ons bezinnen op onze diepste verlangens in het licht van de ko-
mende Messias.    
 
Stilte 
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♪ Geschreven staat dat uw Messias komt  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom  Löwenthal 

 
Geschreven staat dat uw Messias komt 
op zonnevlagen, vleugels van genezing 
en dat Gij komt in hem - wees hier aanwezig 
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen 
 
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg. 
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. 
 
Zoals uw woord in den beginne sprak 
Zoals uw licht in den beginne lichtte 
Zo kome uw Messias, uw knecht-koning 
Een mens waarin Gij u te kennen geeft 
 
In diepe nacht is Hij de weg gegaan 
die in de afgrond voert der sprakelozen. 
 
Wees hier aanwezig, nu, als toen in Hem 
Wij waren ver weg, Gij een vreemde god 
Een onbekende naam, een van de velen, 
maar Hij heeft ons uw naam bemind gemaakt 
 
een zoon van uw Thora, in U geworteld 
die ons geworden is tot Heer en meester 
 
 
Collecte en muzikaal  ♪ 
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Collecte en muzikaal  ♪ 

Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
 

Onlangs hebben we weer een “nieuwe” vluchteling opgenomen. Zijn levensver-
haal is intens verdrietig. Zijn verlangen naar een beter leven en zijn bittere te-
leurstellingen zijn heel groot. En  heel diep leeft het ook bij hem om iets van 

zijn leven te maken, om “zin aan zijn leven te geven”.  
Hij wil daar ook alle medewerking aan geven. Dat ondervinden we trouwens 

gelukkig bij al “onze vrienden in de opvang”. 

 
 

Na 19 oktober is er gestort op bankrekening NDA          € 752,50  
 De “november-opname-viering” in de Zwanenhof gaf  € 135,70. 
Totale opbrengst vanaf 19 oktober tot 1 dec  )                € 888,20 

Veel dank voor deze geweldige financiële ondersteuning! 
 

 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 

 

 
♪ Ik kan alleen woorden ontmoeten  
Tekst: Gerrit Achterberg; muziek: Gregoriaans, bewerking Bernhard Huijbers 

 
Ik kan alleen woorden ontmoeten 
U niet meer, 
maar hiermee houdt het groeten aan 
zozeer, dat ik wel moet geloven 
dat gij luistert 
zoals ik, omgekeerd, 
uw stilte in mij hoor 
 
 
Voorbeden met acclamatie ♪  
Laat komen, Hij die komen zal 
verlangend zien wij naar Hem uit 
Tekst: Kees Pannekoek; muziek: Joep Stappers en Chris Fictoor 
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Voorbeden 

 

Goede God, 

Monique verlangde Mounir te zijn. 

Toen haar verlangen niet vervuld kon worden, was ze wanhopig. 

Wanhoop niet, zongen we, het water zal stenen breken. 

U gaf Mounir de kracht om zijn stenen te breken. 

Geef ook ons de kracht om onze verlangens waar te maken. 

Stel ons niet teleur. 

Laat komen, hij die komen zal 

Intenties 

Laat komen, hij die komen zal 

Vervolg intenties 

Laat komen, hij die komen zal 

Goede God, 

We leven in een tijd van zorg en leegte. 

De dagen rijgen zich aaneen. 

De nachten zijn diep. 

Ons verlangen naar het einde van de crisis is groot. 

Laten we niet wanhopen. 

Moge het licht van Kerstmis onze lege dagen en onze diepe nachten verlich-

ten. En de stenen van corona breken. 

Laat komen, hij die komen zal 
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Zending en zegen  

We zijn aan het eind van deze viering. We gaan uit elkaar en pakken de fiets of 
de auto en anderen zetten thuis hun scherm uit. Kaal ,ongezellig maar we mo-
gen leven met hoop in ons hart dat we elkaar ooit weer zullen ontmoeten bij de 
koffie .  

We mogen elkaar geen hand geven maar als we zo staan, zijn onze handen geo-
pend voor de zegen van God en voor elkaar in verbondenheid  

Moge de Eeuwige ons zegenen en bewaren 
Moge de Lichtende ook het licht zijn in onze ogen 
Moge de Algoede zich tot ons keren, en ons tot vrede zijn, 
Vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid 
Amen 

 

♪ Soms breekt uw licht Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers 

 

Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar 

zoals een kind geboren wordt. 

Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 

uw koninkrijk, uw licht. 

Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd 

 

Gedenk ons, die als hij geboren zijn eens en voorgoed 

die uit zijn mond uw naam hebben gehoord. 

Die moeten leven in de schaduw van de dood 

hem achterna. 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Toos van den Einde, Hennie Leliefeld, Victor Schmidt en Dieke Snoek 

Voorganger: Pauline Kramer 

xxx 

 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen met 

Het Twents Liturgiekoor   

onder leiding van Bram van der Beek. 

Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit; 

Wim Oldenbeuving, midwinterhoorn 

 

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

