
  

Viering van woord en gebed in de cyclus 

“Maak mij nieuw”  

Zwanenhofviering  12 december 2021 
 

- Kapel van GezondheidHuis Zwanenhof -  

Een onuitroeibaar verlangen 



2 

Inleiding:  Maak mij nieuw… 

Het leek erop dat, in ieder geval in ons land, het hoogtepunt van de pandemie 
achter ons lag. Helaas blijkt het virus hardnekkig. Toch kunnen we zeggen: een 
nieuw tijdperk ligt voor ons. Vraag is: gaan we terug naar het oude normaal, 
van vóór de pandemie? Of zien we kans om van de komende tijd een andere, 
nieuwe en betere tijd te maken, waarin daadwerkelijk stappen worden 
gemaakt naar een ‘ander normaal’?  
 
Dit kunnen we niet zonder terug te blikken en te wegen wat deze tijd ons tot 
nu toe brengt. Daarnaast vragen we ons ook af hoe we er nu voorstaan.  
En ook willen we ons richten naar de toekomst.  
Wat hebben we nodig om ‘begeesterd’ stappen te zetten naar morgen en 
overmorgen?  
 
Het is aan de politiek om concrete stappen te zetten om voornemens en goede 
ideeën te vertalen in beleid, wetten en concrete maatregelen.  
Het is aan ons, die zich christen weten, om perspectieven en woorden te 
vinden, die de bakens kunnen vormen en houvast kunnen geven om de 
ongewisse weg naar de toekomst te plaveien. 
 
Daarin gaat het om verbinding te zoeken, naar en met elkaar, en met de 
wereld. En tegelijk: zoeken waar de stem van de Eeuwige doorklinkt, waar zijn/
haar gezicht zichtbaar en aanraakbaar wordt, en waar schaduw van de 
Onzienlijke ons in onze zoektocht kan overkomen.  
 
Onder het thema: “Maak mij nieuw” gaan we op weg,  
vier staties lang… de toekomst tegemoet. 

 

Afbeelding voorkant: ‘In verwondering” – Jan Kooistra, www.Jan-Kooistra.nl 
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Binnenkomst  met klanken van de midwinterhoorn – ‘de oale roop’ 
 
 
Aansteken van de kaarsen van de adventskrans  
 
 
♪ Hoe is uw naam  Tekst: Vijftig psalmen;  Muziek: Bernard Huijbers  

1. Koor: Hoe is uw Naam? Waar zijt Gij te vinden? 
 Eeuwige God, wij willen U zien. 
 Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

 

3. Koor: Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 

4. Allen: Geef ons vandaag een teken van liefde. 

5. Koor: Gij de vergeving van alle zonden 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

7. Koor: Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten 
 dat wij uw mensen zijn, Gij onze God. 
 

8. Allen: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden? 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde.  
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Woord van welkom en inleiding op het thema 
Van harte heet ik u welkom op deze derde adventzondag:  
U hier, en u die met ons hier in de kapel van de Zwanenhof  
verbonden wilt zijn. 
De  oale roop van de midwinterhoorn  klinkt nog in onze oren na. . .  
De roep van verlangen . . . 
 
We zijn opnieuw tot voorzichtigheid gemaand door het kwaadaardige virus  
Misschien voelt u zich weer extra alleen. . . 
Ik hoop dat we in de stilte van dit huis en van dit uur  bemoediging vinden. 
Meer dan ooit verlangt  onze wereld een weg naar de toekomst, een heldere 
ster . . . wat ons betreft naar Hem die in alle duisternis meetrekt,  
kome wat komt.  
 
Daarom: genade en vrede van God onze Vader en van Jezus zijn Gezalfde, 
onze Heer en Meester. 
 
Maak ons nieuw!  
Die bede was de bedding van de cyclus, die we vandaag afsluiten. 
De Adventstijd roept dat onuitroeibare verlangen in ons op: 
mensen te mogen zijn met Geestkracht en Verbeeldingskracht.  
We zingen en bidden met de psalmist ons verlangen uit, 
En lezen uit Handelingen, wat Paulus overkomt op het marktplein van Athene. .  
Dat God de Ene zich  aan ons te kennen wil geven en oplicht,  
als we Hem al zoekend  proberen te vinden.  
 
Openingsgebed  
Laten we bidden: 
God van mensen, Eeuwige en Ene, onze God, die zichtbaar wordt 
In het gelaat van de vreemdelingen die op onze deur kloppen. 
Richt ons verlangen op Uw komst, uw koninkrijk.  
Wees aanwezig in ons kwetsbare bestaan; 
Dat wij aanwezig zijn daar waar u ons roept 
Elke dag weer zoeken mijn ogen U. Laat U vinden 
Zend ons Uw licht en Uw trouw tegemoet. 
Ontferm U over ons  
Amen 

Eerste lezing: Psalm 25 (uit: 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis)  
Naar U, Levende, 
klimt mijn ziel. 
 
U vertrouw ik: 
dat Gij zijt. 
 
U verlang ik 
ooit te zien. 
 
Door de nacht heen 
zien uw ogen 
 
mij. 
 
Van mijn ellende 
keer U niet af. 
 
Mijn vertrouwen 
beschaam het niet. 
 
Op U wachtte ik 
levenslang. 
 
Elke dag weer 
zoeken mijn ogen 
 
Jou. 
 
Laat je nu vinden 
Liefde. 
 
Keer je niet af. 
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♪ Naar U gaat mijn verlangen  Tekst: Vijftig psalmen; muziek: Bernard Huijbers  

Zoudt Gij ooit mij te schande maken? 
Neen, voor allen die op U wachten  
zijt Gij een goede en betrouwbare God 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd 
Zet mij op het spoor van uw waarheid 
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U: 
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden? 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
 
 
 
Tweede lezing: Handelingen 17, 16-28  
Toen Paulus in Athene was, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de 
vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de 
Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met 
de mensen die hij daar aantrof.  
Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommi-
gen zeiden: “Wat beweert die praatjesmaker toch?” 
Anderen merkten op: “Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te 
zijn”, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding 
heette. 
Zij namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: “Kunt u ons uitleggen wat 
die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons 
vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.” 
Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast 
niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. 
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Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: “Atheners, ik heb ge-
zien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de 
stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte 
ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”.  
Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. 
De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en 
aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 
Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij 
nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.  
Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde 
heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft hij de 
grenzen van hun woongebied bepaald. 
Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden 
kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. 
Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. 

 

 

♪ Instrumentaal intermezzo – gitaar Chiquilin de bachin - A. Piazzolla  

 

 

Overweging 
Als vanzelf begon ons voorbereidings-gesprek een paar weken geleden met 
wat we hoorden, zagen gebeuren en zelf opliepen in deze bizarre tijd. ‘Mijn zus 
is noodgedwongen alleen gestorven, en dat laat me net los. Velen zijn diep  ge-
raakt, we hebben andere ogen gekregen, een ander ritme van leven. 
Opnieuw is er paniek én verontwaardiging. Het virus viert weer hoogtij. En 
daarmee onze moedeloosheid. We zijn het zat. We worden woedend, depres-
sief, angstig  of gelaten. De vaccinatiedrang neemt toe; evenals de neiging om  
zondebokken aan te wijzen.  Er is onvrede over onze leiders. En die ons leiden 
zijn bang voor oncontroleerbare chaos. Maar tegelijk voelen we schrijnend  
hoe belangrijk solidariteit is, nu de tweedeling en de polarisatie toeneemt.  
Hoe gaat het verder? 
 
En in de klimaatcrisis verschuift nauwelijks iets. 
Er worden  veel mooie woorden gesproken, maar kleine stapjes gezet. De men-
selijke weg, het is niet anders! Zullen we de geestkracht, het geduld en het ver-
trouwen hebben, dat het proces voortgaat, dag na dag?  Zullen wij, - rijke vol-
keren -  door diepe dalen durven gaan, over hoge bergen willen klimmen, en 
blijven zoeken naar leven voor onze lieve aarde. . . ? Ik mag het hopen! 
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♪ Boek jij bent geleefd Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 
En de vluchtelingen . . . ze kunnen geen kant op, worden politiek misbruikt . . .  
we zien het gebeuren,  voelen ons  beschaamd en medeschuldig  aan dit schan-
daal. We zijn zelf in het geding. We zoeken veiligheid achter onze grenzen;  trek-
ken ons terug in onze kleine wereld. Maar tegelijk zijn onze hoofden verward, 
onze harten verscheurd, . . .   
Schoorvoetend, aanklagend of zwijgend gaan we onze weg, en zoeken onze lei-
ders naar een uitweg . . . We lijken een wereld vol mensen als los zand,  die 
meer dan ooit verlangen en zoeken naar  nieuwe verbondenheid; en zoeken 
naar de stille kracht, die onze harten zacht maakt, als ze dreigen te verharden; 
we hopen opnieuw de stem te horen die zegt: wees niet bang!  
Waar vinden we die? 
 
We vertelden elkaar dat we bemoediging zoeken in het kleine: in  de kleine 
kring, het kleine gebaar, en de menselijke maat. 
 
We kijken naar de jongste generatie. Prachtige mensjes - nog maar net uit de Le-
vensbron geboren, met hun levenslust, hun ontvankelijkheid en fantasie. Ze in-
spireren ons, en we bidden dat het liefdevolle sterke mensen worden met grote 
Ogen en een Groot hart. 
 
We kijken de wereld rond, zien overal mensen op de been, in beweging gezet 
door hun diepste verlangen, dat elke levend wezen een plek kan en moet heb-
ben. Tegen alle wanhoop en angst in, op zoek naar een nieuw perspectief voor 
mensen die ‘niets meer te verliezen hebben, maar een wereld te winnen’.  On-
verwoestbaar is hun verlangen en daadkracht: zij willen de wereld anders! Waar 
halen zij in godsnaam  het vertrouwen en de volharding vandaan? Ze weten al-
leen dat ze op moeten staan, kome wat komt. 
 
Carlos Mesters schrijft: ‘De feitelijke gebeurtenissen in de wereld zijn voor mij 
als een schilderij, dat in ontelbare stukjes is gebroken. Het Gelaat dat op dat 
schilderij  was afgebeeld is totaal niet meer herkenbaar. Ik heb het Gelaat nooit 
gekend, nooit gezien. Want het schilderij was al kapot toen ik werd geboren. Het 
moet een heel aantrekkelijk en mooi Gelaat zijn; want zelfs verscheurd en ge-
schonden , zie ik  nog de trekken van het Gelaat in de brokstukken van de we-
reld. Ik verlang  naar dat Gelaat, met een intens heimwee. . . .Toen dacht ik bij 
mezelf: Ik ga meedoen, en proberen dat verscheurde leven weer heel te maken. 
Ik wil dat Gelaat zien dat me zo aantrekt. . . Iets zegt me dat het een keer gaat 
gebeuren!’  
 
 
 
 

We kunnen over dat onuitroeibare verlangen diep in ons  alleen in beelden spre-
ken; evenals over die Ene, onze God, Nabije Vreemdeling. . .  
 
We lazen uit Handelingen het verhaal dat Paulus voor de eerste keer in Athene 
komt, en dat hij de massale drukte en een wirwar van culturen ziet op het cen-
trale marktplein van deze wereldstad. Hij is onder de indruk van alle schreeu-
wende reclamezuilen en de godenbeelden.  In debat met de filosofen, zegt hij: 
jullie zijn ontzettend godsdienstige mensen:  jullie houden al je goden te vriend. 
Overal beelden en offer-altaren,  Je hebt zelfs het zekere voor het onzekere ge-
nomen, en hebt  - mocht je een god vergeten hebben -  een offeraltaar opge-
richt  voor ‘de onbekende god’.  
Over die onbekende god  wil ik jullie vertellen. Ik verkondig een God die hemel 
en aarde gemaakt heeft en alles wat er leeft. Deze God woont niet in  tempels of 
in alles wat mensenhanden maken.  Het is Gods bedoeling dat mensen hem zou-
den zoeken en hem al tastend zouden vinden. Want ‘in Hem leven wij, bewegen 
wij en zijn wij’. We hebben deze God  leren kennen door een man, die Hij aan-
wees als onze Levensgids. Hij werd gekruisigd. . . gaf zijn leven.   
Maar God richtte hem op, en  riep deze looser uit tot winnaar! Hij leeft voor-
goed en trekt voortaan mee, geen diepte is hem te diep,  geen berg te hoog en 
geen duisternis te intens.  Bij de kleingemaakte mensen, de verliezers is Hij te 
vinden. . . in de donkere hoeken  waar we Hem meestal niet zoeken. 
 
Is ons samenkomen hier ook niet – zo klein als we zijn – een teken dat we ons 
verlangen niet  laten doven, het vuur brandend willen houden,  en dat we onze 
angst en moedeloosheid niet het laatste woord geven.  
Daarom kunnen we op deze plaats niet nalaten te roepen: Herschep ons van dag 
tot dag, Geef ons uw Adem, zodat onze levensgang minder haastig, minder ei-
send en vanzelfsprekend wordt. U houdt ons aan de menselijke maat, de drup-
pel op de gloeiende plaat.  Dat we het lachen en de humor niet verliezen.  
 
God van ons verlangen! God die alle grenzen en barrieres die we opwerpen 
overstijgt, maar ook onze kleine kring kent, Verschijn!  Ga met ons mee, door al-
les heen, laat Uw wegen de onze worden, en onze wegen de Uwe. 
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Ik merk  dat er in de donkere dagen,  
in deze Adventstijd  steeds  flarden van liederen in mij zingen. . . .  
Liederen van geduld en verlangen. Ze beuren me op, stoten me aan, maken me 
wakker en geven me energie.  
‘Heer ontferm u . . .  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. . .  
Wek uw kracht! . . .   
Van U is de toekomst!  
Of met de woorden van het lied dat het koor na de stilte zal zingen:  
  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!  
 
Dat Zijn Verlangen het onze wordt en ons in beweging houdt ! Dat we Godzoe-
kers blijven. Amen. Zo moge het zijn. 
 
 
Stilte 
 
 
♪ 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 



11 

 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 

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 
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Collecte  ♪ Instrumentaal piano: Meditation (Thaïs) van J. Massenet  

 

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
Nadenkend over verlangens, die onuitroeibaar zijn, 

doen mij ook denken aan onze vluchtelingen.  
Het onstuitbare verlangen naar een beter leven  

heeft hen op de vlucht doen slaan.  
Helaas ondervinden zij daarbij dikwijls veel teleurstelling.  

In veel gevallen heftige teleurstelling!  
Maar wat bijzonder als zij ervaren mogen,  

dat zij ogen mogen ontmoeten, die hen zien.  
Dat er handen zijn, die hen omarmen  

en harten, die hen verstaan en hun stiltes verdragen.  
Dat gebeurt mede dank zij uw hulp. U draagt eraan bij  

dat hun verlangens toch enigszins verwezenlijkt worden.  
Zr. Josephine van Amersfoort 

 

In november kwam het mooie bedrag van € 670,—  
op onze bankrekening binnen. Waarvoor hartelijk dank!  

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. 

Voorbeden: 
Bekende, onbekende God,  Bron van ons zijn. Wij komen hier vragend, biddend 
samen , vanuit een ontredderde, zieke wereld 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de vele, vele wanhopige vluchtelin-
gen. Mensen die, om wat voor reden dan ook, hun eigen geboorteland willen of 
moeten ontvluchten. Die daarvoor de grootste vernederingen en ontberingen 
moeten doorstaan. Alleen de hoop op een beter leven geeft hen de moed om 
door te gaan. Erbarm u over hen. 

Corona woedt nog steeds in de wereld, en maakt nog steeds slachtoffers, nog 
steeds overlijden er mensen aan deze ziekte, nog steeds liggen er veel covid pa-
tiënten  in ziekenhuizen, waaronder ook velen op de ic. Het herstel duurt soms 
maanden, soms nog langer. Maar ook degenen die niet direct getroffen zijn 
door deze ziekte, zien hun leven vaak totaal veranderen door de dreigende aan-
wezigheid van corona en de maatregelen die getroffen moeten worden.  Wij 
bidden om verlichting, troost en herstel voor allen die lijden onder deze ziekte. 
Erbarm u over hen. 

Onze voorbeden gaan uit naar de wereldleiders, mogen zij zich gesteund weten 
in deze onrustige beladen tijd. Dat zij de wijsheid en de kracht krijgen om het 
goede te doen. 
Ook de mensen werkzaam in de zorg hebben onze steun en voorbeden hard 
nodig. Hoelang houden ze dit nog vol? Geef hen de kracht en gezondheid om 
alles wat op hen afkomt te kunnen hanteren. 
Mogen we alles en iedereen, jong en oud, oproepen om er  voor elkaar te zijn 
en begrip te tonen voor de mensen om ons heen. Erbarm u over ons. 

Laten wij in ons zelf keren, en onze persoonlijke gebeden in stilte uitspreken. 
 
(Voorbeden uit de gemeenschap) 
Wij willen bidden voor onze zwager die deze week de diagnose Alzheimer 
kreeg. 
Dat hij omringd mag worden door mensen met liefde en zorg. 
Erbarm u over  hem en zijn naasten. 
 
Onze voorbeden gaan uit naar Ben, onze voorganger sinds ruim dertig jaar, van-
daag is zijn laatste viering als voorganger. Met hart en ziel wijdde hij zich aan 
deze zware taak. Veel mensen werden door zijn overwegingen getroost en ge-
steund. Nu breekt er een andere tijd aan voor Ben. Erbarm u over hem en Riet. 
 
Acclamatie 
 

Red onze aarde, red ons, geef dat we ons mogen blijven verwonderen en waken 
over de schoonheid van deze prachtige aarde. Vang ons liefdevol op, als wij fou-
ten maken, of helemaal niets meer begrijpen van alles wat zich rondom ons af-
speelt.  Maak ons nieuw, verberg je niet, sta op, blijf bij ons, ga met ons mee.. 
We kunnen het niet vaak genoeg vragen. Erbarm u over ons. 
Amen 

 
Acclamatie 
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 ♪ Acclamatie: Laat komen Hij die komen zal  
Tekst: Kees Pannekoek; muziek: Joep Stappers en Chris Fictoor   

Onze voorbeden gaan uit naar de wereldleiders, mogen zij zich gesteund weten 
in deze onrustige beladen tijd. Dat zij de wijsheid en de kracht krijgen om het 
goede te doen. 
Ook de mensen werkzaam in de zorg hebben onze steun en voorbeden hard 
nodig. Hoelang houden ze dit nog vol? Geef hen de kracht en gezondheid om 
alles wat op hen afkomt te kunnen hanteren. 
Mogen we alles en iedereen, jong en oud, oproepen om er  voor elkaar te zijn 
en begrip te tonen voor de mensen om ons heen. Erbarm u over ons. 

Laten wij in ons zelf keren, en onze persoonlijke gebeden in stilte uitspreken. 
 
(Voorbeden uit de gemeenschap) 
Wij willen bidden voor onze zwager die deze week de diagnose Alzheimer 
kreeg. 
Dat hij omringd mag worden door mensen met liefde en zorg. 
Erbarm u over  hem en zijn naasten. 
 
Onze voorbeden gaan uit naar Ben, onze voorganger sinds ruim dertig jaar, van-
daag is zijn laatste viering als voorganger. Met hart en ziel wijdde hij zich aan 
deze zware taak. Veel mensen werden door zijn overwegingen getroost en ge-
steund. Nu breekt er een andere tijd aan voor Ben. Erbarm u over hem en Riet. 
 
Acclamatie 
 

Red onze aarde, red ons, geef dat we ons mogen blijven verwonderen en waken 
over de schoonheid van deze prachtige aarde. Vang ons liefdevol op, als wij fou-
ten maken, of helemaal niets meer begrijpen van alles wat zich rondom ons af-
speelt.  Maak ons nieuw, verberg je niet, sta op, blijf bij ons, ga met ons mee.. 
We kunnen het niet vaak genoeg vragen. Erbarm u over ons. 
Amen 

 
Acclamatie 
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 ♪ Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Vredeswens  
Wat er al niet gebeurt met je als je een luisterend oor ontmoet,  
of geeft aan mensen die er om vragen . . . 
als we elkaars kwetsbaarheid eerbiedigen en behoeden! 
Moge de vrede en de vreugde van de Messias, die ons is aangezegd  
ieder van ons gegeven zijn.   
 
♪ Licht dat terugkomt    muziek: Anneke Plieger-vd Heide tekst: Marijke de Bruijne 
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Slotgebed en zegenbede 
We zijn aan het eind van onze viering. 
We gaan weer van hier,  
We gaan weer de straat op, naar het marktplein van ons samenleven, 
Waar mensen komen en gaan. Vrienden en vreemden.  
Dat het onuitroeibare verlangen naar de Grenzeloze Vreemdeling  
en Haar Koninkrijk ons vergezellen. 
Dank jullie wel die deze samenkomst hebben voorbereid en gestalte hebben  
gegeven; de voorbereidingsgroep, het koor en de musici, jullie die opnieuw de 
opname hebben verzorgd; en Gine dank voor het bloemstuk, waarin  je  
uitbeeldt hoe ons Verlangen verbonden is met de Bron van alle Leven,  
waar alle zaad ontkiemt.  
Dank dat u bij ons was vanmorgen! 
 
Van harte wens ik ieder van jullie een goede voorbereiding op het Kerstfeest. 
We willen elkaar zegenen met de woorden die Paulus schrijft aan de christenen 
van Efese: 
 
‘Moge God, Vader-Moeder,  
die de Bron is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde,  
uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,  
zodat door uw vertrouwen de Messias zal blijven wonen in uw hart, 
en u geworteld en gegrondvest blijft In de liefde.  
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte,  
de hoogte en de diepte gaan begrijpen van de Liefde van de Messias  
die alle begrip te boven gaat.’ 
Zo moge het zijn! 
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♪ Als groen dat in de wintertijd  Tekst: Kees Pannekoek; muziek: Chris Fictoor  
 

Als groen dat in de wintertijd aan onze bomen hangen blijft, 
Als zaad dat in de koude grond moet wachten tot de lente komt: 

Een kind dat klein en ademloos nog sluimert in de moederschoot 
totdat het uit zijn slaap verlost, als mens aan ons gegeven wordt:  
refrein:  
 
Een stem die zonder groot geweld gerechtigheid en vrede meldt 
de kleinen zullen het verstaan en samen nieuwe wegen gaan:  
refrein:  
 
Een naam die ons wordt doorgezegd, Hij die herkend wordt onderweg 
die komt en gaat en komen blijft tot in het einde van de tijd:  
refrein:  
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Deze viering werd voorbereid door:  
Anneke van Noort, Ineke en Wim Oldenbeuving en Mieke Spijker 

Voorganger: Ben Hövels  
 

* 
 

U hoort liederen van het Twents Liturgiekoor  
onder leiding van Bram van der Beek.  

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

De liederen zijn opgenomen in de Thaborkerk in Hengelo (O) 
 

* 
 

Liturgisch bloemstuk en adventskrans: Gine Silderhuis  
 

* 
 

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. 

 

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. 

 
* 
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