
  

Meditatieve  viering in de cyclus 

“Als ik de liefde niet had” 

Zwanenhofviering  14 februari 2021 
 

- opgenomen in de kapel van De Zwanenhof - 

Zie mij aan en sta op 
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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. 

 

 

Afbeelding voorkant: Auguste Rodin, Handen, “De Kathedraal” 
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♪ Als de liefde niet bestond  Tekst en muziek: Toon Hermans; uitvoering: Wende Snijders 

Als de liefde niet bestond 
zullen ze stilstaan de rivieren en de vogels en de dieren 
Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 
Zou het strand de zee verlaten 
Ze hebben niets meer te bepraten 
Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 
Zou de maan niet langer lichten 
geen dichter zou meer dichten 
Als de liefde niet bestond 
 

Nergens zouden bloemen staan 
en de aarde zou verkleuren 
Overal gesloten deuren  
en de klok zou niet meer slaan 

Als de liefde niet bestond 
dan was de hele 'vrijerij' bedorven 
de wereld was gauw uitgestorven 
Als de liefde niet bestond 
 

Als de liefde niet bestond 
zou de zon niet langer stralen 
de wind zou niet meer ademhalen 
Als de liefde niet bestond 

 
Geen appel zou meer rijpen zoals eens in het paradijs 
Als wij elkaar niet meer begrijpen 
dan is de wereld koud als ijs 
Ik zou sterven van de kou 
en m’n adem zou bevriezen 
als ik je liefde zou verliezen 
Er is geen liefde zonder jou 
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Opening en welkom 

 
Goede morgen, 
De digitale deur van deze vertrouwde kapel is weer open, en deze ruimte weer 
ingericht. Dank jullie wel voor deze zorg! 
Welkom aan ieder van u die met uw hart en aandacht hier willen zijn, waar de 
Stilte van de Eeuwige heerst. 
Genade en vrede van de Eeuwige voor u allen! 
Het is vandaag de tweede zondag in de cyclus ‘Als ik de liefde niet heb . . .’   
Valantijnsdag. 
Onze viering is meditatief van aard; we willen stilstaan bij de twee aardlagen in 
de liefde. We lezen uit het Hooglied, dat de speelse, aanstekelijke en uitbundi-
ge aard van de liefde bezingt;  we lezen een passage uit  Handelingen, over de 
bescheiden, kwetsbare en onwaarschijnlijk helende  kracht van dit Godsge-
schenk. Daarom noemen we deze viering  ‘Zie ons aan en sta op’.  
We moeten het hebben van geloof, hoop en liefde . . . deze drie.  Maar de 
grootste is de Liefde, waarin de God woont.  Augustinus schrijft in zijn Belijde-
nissen: 
‘Veel te laat heb ik jouw lief gekregen, schoonheid,  
wat ben je oud wat ben je nieuw!’ 
 
 
 
Laten we bidden 
Scheppende God, onze God, ziel van al wat leeft, 
Liefde is Uw Naam, Ik-ben-er is Uw Naam, 
Grond onder onze voeten, niet de grond zoals wij die kennen. 
U vraagt ons, vandaag opnieuw,  
om op die kwetsbare Grond van Uw Liefde 
ons leven, onze huizen te bouwen, en ons samenleven vorm te geven. 
Uw Naam worde geheiligd vandaag, dit uur. 
Maak het stil in ons, maak ons aandachtig en ontvankelijk. 
Spreek ons aan, diep van binnen, sta in ons op. 
Dat we Uw Geest mogen ademen vanmorgen!  
Amen! 
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Veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
Binnen in mij was je - Ik was buiten 
en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij. 
En uitgestort als water liep ik van jou weg 
en liep verloren tussen zoveel schoonheid die niet jij is. Refrein 
 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd. 
Door mijn doofheid ben jij heen gebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 
om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
 
Geuren deed jij en ik haalde adem. 
Nog snak ik naar adem en naar jou. 
Proeven deed ik jou 
en sindsdien dorst ik, honger ik naar jou. 
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden 
en nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, 
om vrede.         Refrein 

♪    Veel te laat—Om vrede  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Eerste lezing: Hooglied 5, 2-6  Vertaling door Pius Drijvers en Jan Renkema 

 

zij 
Ik slaap, maar mijn hart is wakker. 
Hoor! Mijn liefste klopt aan! 
 
hij 
Doe open, zus van me, vriendin, 
mijn duifje, mijn droom! 
Want mijn hoofd is bedekt met dauw, 
mijn haren met druppels van de nacht. 
 
zij 
Ik heb mijn kleren al uitgedaan. 
Moet ik ze dan weer aantrekken? 
Ik heb mijn voeten al gewassen. 
Moet ik ze dan weer vuil maken? 
 
Mijn liefste steekt zijn hand naar binnen. 
Het stormt in mijn hart, om hem. 
Ik sta op om mijn liefste open te doen. 
Mijn handen zijn vochtig van mirre, 
mijn vingers druipen van mirre, 
Die langs de deurklink vloeit. 
 
Ik doe open, open voor mijn liefste. 
Maar mijn liefste is weg, hij is doorgelopen. 
Ik raak buiten mezelf nu hij weg is. 
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. 
Ik roep hem, maar hij antwoordt niet 
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♪ Waar vriendschap is Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Laat ons, verheugd en vol ontzag,  
voor Hem zingen dit lied, voor Hem die leeft. 
En dat wij oprechte liefde hebben voor elkaar: 
waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
Op deze plaats bijeengekomen, 
laat ons nu één van geest zijn, onverdeeld van hart. 
Weg alle harde woorden, wrok en tweespalt. 
Dat in ons midden liefde woont, God zelf. 
 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
Mogen wij zien, met allen die al dáár zijn, 
verheerlijkt in het licht, uw Aangezicht - 
onmetelijke vreugde, zekerheid 
waaraan in eeuwigheid geen eind zal komen. 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God. 
 
 
Tweede lezing: Handelingen 3, 1-9 vertaling “Petrus Canisius” 

 

Eens gingen Petrus en Johannes naar de tempel tegen het negende uur, het 
uur van gebed. Daar was een man, die verlamd was van de schoot zijner 
moeder af, en gedragen moest worden; iedere dag zette men hem bij de 
tempelpoort neer, die de Schone werd genoemd, om aan de tempelbezoe-
kers een aalmoes te vragen. 
Toen hij Pterus en Johannes zag, die juist de tempel wilden ingaan, vroeg hij 
hun een aalmoes. Tegelijk Met Johannes zag Petrus hem aan, en sprak:  
“Kijk ons eens aan.” Hij keek hen aan, in de hoop, dat hij van hen iets zou 
krijgen. Maar Petrus sprak: “Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wèl heb, 
geef ik u: In de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en ga.” Hij nam 
hem bij de rechterhand, en richtte hem op. Terstond kwam er kracht in zijn 
voeten en enkels; hij sprong op en stond overeind; hij liep, en ging met hen 
de tempel binnen; stappend en springend verheerlijkte hij God. 
Al het volk zag hem lopen en God verheerlijken. 
 
 
♪  Instrumentaal: Humoresque Roberto di Marino 

uitgevoerd door Vincent Kuipers (gitaar) en Marion Rohaan (dwarsfluit) 
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Overweging  
 
Waar liefde is en vriendschap, waar het Leven ten diepste en ten volle gevierd 
en geleefd wordt, daar is God! Zo zongen we. Stel je voor dat we de liefde niet 
hadden . . .  

 

Liefde is als het leven zelf, paradoxaal genoeg: zacht en hard tegelijk. Ze is als 
het licht, dat elk kiertje weet te vinden, zodat het donker licht genoeg wordt. 
Liefde is voor ons wat water is voor de vissen, wat de lucht is voor de vogels. 
Sinds mensenheugenis draagt ze ons, omgeeft ze ons, als een moederschoot. 
Liefde is als vuur, aanstekelijk, hartverwarmend en verschroeiend. Liefde is re-
latie. Wij leven van de liefde en de liefde leeft van ons. Ze ademhaalt in ons.  

 

Liefde is konkreet, ze verschijnt in alle mogelijke en onwaarschijnlijke vormen, 
in een feestkleed, vaker onopvallend en armoedig gekleed. Niets is zo tastbaar 
als de liefde, maar niets ook zo ongrijpbaar, niet in woorden te vatten, niet te 
definiëren; als ik haar opeis, ontglipt ze mij. Geen kracht zo sterk, en geen 
kracht zo kwetsbaar. Ze wordt verraden, vermoord, omlaaggehaald, misbruikt 
en ontkend, maar ze wordt evenzeer hartstochtelijk gezocht en verlangd.  

Als een geliefde sterft, verandert de liefde mee: in heimwee, in leegte en ge-
mis; ze gaat ondergronds, maar staat op, zoekt haar weg.  

We hebben nooit niets met de liefde. 

 

We hoorden een klein gedeelte uit het Joodse Hooglied, die in één adem de 
liefde én de geliefde bezingt. Met mijn eigen woorden:  

‘Waar ben je? Ik ben ziek van liefde, van huidhonger. Soms ben je rakelings 
dichtbij , dan ben je weer verdwenen. Ik zoek je overal. . . roep je: blijf bij me 
want het wordt avond. . . Ik verlang ernaar je aan te raken en aangeraakt te 
worden, ik wil bij je zijn; in jouw nabijheid ga ik uit mijn dak, durf ik alles aan, 
raak ik buiten mezelf, ga uit de kleren; open en bloot, ongewapend geef ik me 
over aan jouw wonderlijke dynamiek. In vuur en vlam raak ik, mijn angst en 
schaamte voorbij; voorbij mijn angst om mezelf te verliezen; angst, die me 
blokkeert, krampachtig en klein maakt’.  



9 

Dit liefdes-verlangen huist in ons allemaal, dat vreemde vuur, met haar eigen 
schoonheid,  de dynamiek van zoeken en vinden, van gezocht en gevonden 
worden, van kwijtraken en hartstochtelijk opnieuw zoeken. 

Voor deze ongeremde hartstocht-liefde zijn we misschien bang gemaakt vanwe-
ge de  nadruk op seksualiteit. Eros- Amor  wordt deze bijna onbedwingbare 
kracht genoemd in de grieks-romeinse wereld.  Onbevredigbaar. En we weten 
hoe ze ontaarden kan. Meer dan ooit weten we van machtsmisbruik en onge-
wenste intimiteiten.  

 

In de loop van de eeuwen hebben de joodse rabbijnen  bij de liefdespoezie van 
het Hooglied steeds de vraag gesteld: kunnen we de Liefde een aardlaag dieper 
ervaren, in haar goddelijke Oorsprong, de Bron  waaruit  de goddelijke én men-
selijke liefde stromen. 

Zo vertelde een oudere, wiens vrouw definitief is opgenomen in het verpleeg-
huis, met ontroering in zijn stem: elke avond als we aan de telefoon afscheid 
nemen, zegt ze ‘liefste, welterusten’. Het is een wonder voor mij dat onze be-
vochten tweezaamheid zich gaandeweg de jaren verstild heeft, verdiept en aan 
innigheid heeft gewonnen; dat ze mij liefste noemt, dat is een mystieke erva-
ring! In die stilte ervaar ik de Eeuwige’. Misschien herkent u dat ook!  

 

Agape, zo noemt Paulus die andere diepere aardlaag van de Liefde: die ons doet 
luisteren met het hart, en  die in de ogen van elke andere mens de oproep 
hoort en ziet: ‘heb mij lief, zie mijn kwetsbaarheid. Laat je niet verblinden door 
mijn facade. Ik ben als jij!’. In zijn brief aan de gemeente van Efese schrijft Pau-
lus:  ‘Ik bid dat jullie de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte van de 
Liefde beseffen die alle begrip te boven gaat!’   

 

In zijn tweede boek vertelt Lukas van die Liefdeskracht: over een man, die van 
zijn geboorte af, van huis uit niet meetelt. Hij wordt elke dag naar de tempel-
poort gedragen; daar bedelt hij, waar mensen de Stilte van de Eeuwige binnen-
gaan, het Huis van Ik-ben-er. Op die drempel hoopt hij op een duit in het zakje, 
een kleine ‘ontferming’  van de tempelgangers.  
Veelbetekenend schrijft Lukas: ‘het was op het negende uur, het uur van gebed’. 
Het was ook in het negende uur dat Jesus de Geest gaf (!) 
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Op dat uur gebeurt er iets heel nieuws, iets ongehoords: twee mensen die de 
bedelaar zien en aanspreken: ‘Kijk ons eens aan: jouw ogen in de onze, de onze 
in de jouwe! . . . In Naam van Jesus Messias uit Nazareth geven we jou wat wij 
hebben: ‘Sta op, op je eigen benen, op oog-hoogte met ons. En deel in ons le-
ven. We zijn mensen van dezelfde Grond, kinderen van de Liefde, die ons uit-
daagt tot de moed om elkaars gelijken te zijn. Jij bent net als wij niet geboren 
om hier te bevriezen; jij en wij zijn geboren om te leven door dik en dun, met 
hart en ziel! Sta op! Wees met ons verbonden in de Geestkracht die ook ons 
overeind houdt. Wat van ons is, is voortaan ook van jou. . .’ 
En ze reikten hem de hand en hielpen hem overeind. Er kwam kracht in zijn en-
kels en hij begon te lopen, te springen, te dansen, en de Eeuwige te verheerlij-
ken.  Beide aardlagen van de liefde samen: waar vriendschap is en liefde, daar is 
God! Ubi caritas et amor . . . Eros en Agape . . . Hartstocht en mededogen. 
 
Ik herken mezelf in de bedelaar, in de ogenblikken dat ik verlamd,  gesloten en 
geharnast  was, en daarachter een bang en kwetsbaar kind wist. En ik heb  men-
sen gezien in ademnood, gebukt onder de zware last van het verleden, van on-
gedeelde geheimen.  
Ik heb ook ervaren hoe  liefdevolle eerbied en helder-ziende ogen het gekwets-
te en bange mensenkind in mij, - in jou, in velen -  zagen en begrepen. Ik heb er-
varen en gezien hoe  vertrouwen niet maakbaar is, maar langzaam groeit,  en 
hoe levenslust en levenskracht toenemen. Heel langzaam, maar onomkeerbaar. 
Die wonderen bestaan godzijdank. Onopvallend vaak.  Seksueel misbruikte 
mensen, vluchtelingen, jonge moeders die hun kind moesten afstaan, migran-
ten, jongeren zonder perspectief, die met hun wonden overeind komen. 
Ik denk ook aan de duizenden medelanders, ouders die  etnisch geprofileerd, en 
van fraude beschuldigd werden. Jarenlang, volstrekt machteloos en wanhopig. 
En dan zijn er enkele mensen met heldere open ogen en een hart, die hun pijn 
zien en hun verhalen geloven. En ze komen overeind.   
We beseffen in deze tijd meer dan ooit, dat het hoofd het hart niet kan vervan-
gen. Dat controle nooit de plaats van liefdevolle aandacht innemen. En dat de 
harde hand nooit het vertrouwen kan herstellen, zonder een groot hart. 
We zullen dadelijk een luisterlied, een Hooglied horen, waarin beide aardlagen 
van de Liefde doorklinken.  
 
. . . We waren jong, we werden oud, maar voor de liefde niet te oud. 
Lange liefde is een touw, zevenmaal getwijnd.  
Neem de tijd voor liefde, ogenblik voor eeuwigheid. . . 
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Stilte 

 

  ♪ Een Hooglied   Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 
Ik zag je, ik woog je, je keek of ik zag 
je lippen nog hard, dicht-  toen stroomden je zoenen.  
Het duurde een nacht en een dag. 
En toen het voorbij was wilde ik weg  
en nauwelijks weg wou ik weer. 
Toen werd het zomer en later, en later weer lente 
en zomer, een herfst en een winter, 
de wind uit het noorden, de steenkou, de dooi, 
de narcissenvelden en weer. 
 
In spleten van rotsen zat ik verscholen  
te denken, ik weet niet meer wat. 
In tuinen vol vogels liep ik te fluiten, 
te dromen, ik weet niet meer wat. 
 
Kwam iemand je tegen, een jager, hij joeg je, 
een zanger, hij zong je, een koning, hij zette zijn kroon af, 
maar mij moest je verzoeken, mij moest je maar raden – 
greep je me vast, had je mijn schaduw  
en het werd avond van winter tot winter, nu zijn de winters voorbij. 
 
Kwam iemand me tegen, de zon kwam me tegen, 
de maan zong me wakker, de sterren verslonden me levend,  
maar jij-kom ik je tegen, jou, vallende sterren,  
zijn we weer thuis en het wordt avond en het wordt morgen, 
van zomer tot zomer, nooit gaan de zomers voorbij. 
 
We waren jong, we werden oud, maar voor liefde niet te oud.  
Lange liefde is een touw, zevenmaal getwijnd. 
Neem de tijd voor liefde. Ogenblik voor eeuwigheid. 
Liefde, geef ons nog wat tijd, deze dag van liefde. 
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We huren een wagen en rijden naar meren, 
we vragen een zanger, een jager, een koning. 
Ze komen met lieflijke dromen en dranken;  
zo wordt het later, zomer na zomer. 
Met knikkende knieën en armen - gevajem  
verdwijnen we door de deur uit het zicht. 
Achter de ramen staan nietige lichtjes. 
 
De dood in de verte, je ogen dichtbij. 
De dood onder ogen, we weten geen verder– 
wie leidden ons leven? Wie wij? 
De dood mag ons roepen, zijn kreet komt eraan. 
En dan, witte ruiter, en dan? 
 
 
 
 
 
Collecte en muzikaal  ♪ Spiegel im Spiegel  Arvo Pärt 

Uitgevoerd door Jos Beunders (piano) en Harm Scholte (altviool) 
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Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
 

Niet voor te stellen, hoe de wereld er uit zou zien, 
“Als ik de liefde niet heb” of “Als de liefde niet bestond”. 

En toch....het bestaat: Er zijn mensen, die moeten leven zonder warmte,  
zonder begrip, zonder een greintje liefde. 

Bij alle liefde, die óns overkomt is het,  
-denk ik- liefdevol om even stil te staan hoe dat voelt. 

Een vluchteling (een journaliste uit Malawi) drukte het enigszins uit in een  
gedicht, waarvan hier een klein stukje: 

 
“Maar ik ben een vluchteling 

Elke dag loop ik in jullie midden 
Van binnen sterf ik, niemand weet dat , behalve ik 

Van binnen huil ik 
Van binnen ben ik gebroken 

En niemand weet dat, behalve ik.” 
 

Ten aanzien van het werk voor “onze vrienden in de opvang” is het juist die  
leegte, waar we het voor doen, ook al komt er kritiek en ervaar je onbegrip en is 

er een flinke dosis uithoudingsvermogen voor nodig.  
Het gaat er om dat ze waarachtigeliefde ervaren, dat we echt om hen geven,  

dat we met hart en ziel naast hen staan.  
Dat ze ons ter harte gaan, dat we hen willen aanzien. 

Het geeft een goed en fijn gevoel, dat ze dat ook zo ervaren,  
en dat maakt sterk. 

  
“Maak hun geluk niet stuk” zei onlangs iemand, die ook echt voor hen opkomt.  
Daar bent U ook mee bezig door de liefdevolle ondersteuning die komt via de  

Zwanenhofvieringen. Mede daardoor kunnen wij het ook volhouden.  
 

De opbrengst van de Zwanenhofvieringen de afgelopen maanden is als volgt: 
Oktober vanaf 19/10: gestort op bankrekening NDA: € 105,00  

November: gestort op bankrekening NDA: € 727,50 (inclusief collecte € 135,70)   
December: gestort op bankrekening NDA: € 887,50  

Januari: gestort op bankrekening NDA: € 671,50  

 
Allemachtig wat prachtig! 

Voor meer informatie: zie blz. 21 
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Voorbeden 

 

♪ Acclamatie Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

God van leven en lieven 
Gij hebt ons de liefde toegedacht, 
 
Wij bidden 
Dat wij in staat zijn om stiltes te doorbreken 
Elkaar steeds opnieuw te zoeken en te vinden 
Als kilte en teleurstelling alles heeft verlamd. 
Dat wij elkaar aanzien en doen opstaan. 
Elke dag opnieuw,  
zodat uw liefde zal leven in ons midden. 
 
God van Leven, 
Wij bidden 
Voor mensen die elkaar van hun vrijheid beroven, 
Die een ander gevangen houden in eisen, in verwachtingen, 
in jaloezie die met liefde wordt verward. 
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Wij bidden 
Voor mensen die sterk ogen 
maar de bronnen in zichzelf toedekken 
Uit angst, uit kwetsbaarheid. 
Laat uw liefde hen tot leven wekken, 
Hen bevrijden en doen opstaan. 
Dat zij zich vrij voelen om te geven en te ontvangen. 
 
God van Lieven, 
We bidden voor hen  
Wier liefde niet mag bestaan, 
Niet erkend wordt als hun kostbaarste geschenk. 
 
Wij bidden voor mensen die zoeken naar liefde, 
Naar de omarming en de warmte van een ander mens 
En die niet vinden. 
Wij bidden u voor onszelf, als wij die mensen zijn. 
 
Wij laten de gebeden uit onze gemeenschap klinken: 
 
Wij bidden 
Om Voorspoed en geluk voor een dochter en kleinzoon  
nu zij een nieuwe weg zijn ingeslagen. 
 
Wij staan stil bij Ben Dashorst; 
Hij overleed op 11 januari  
We zijn dankbaar voor alles wat hij voor mensen heeft betekend, 
met name in Brazilië. Dat hij rust in vrede. 
En we bidden voor Diny zijn echtgenote.  
Dat zij met liefde en aandacht mag worden omringd in deze moeilijke tijd. 
 
Voor de mensen die voor, tijdens en na corona leven in isolement,  
voor hen die zich altijd eenzaam voelen,  
met en zonder mensen om zich heen, 
dat zij de liefde van de Levende,  
de Bron van Leven, mogen ervaren,  
want ook omgekeerd mag het zo zijn: 
waar God is, is vriendschap en liefde, 
een diepgevoeld samen-zijn, 
nooit meer zonder reisgenoot. 

 

V 
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Voor goede vrienden, Jo en Bertus: 
Mogen zij veel liefde, wijsheid en kracht ondervinden, 
Ook van hun kinderen, 
In deze moeilijke en zware periode van hun leven. 
 
Wij bidden om wijsheid in tijden van Corona. 
Voor allen die politiek moeilijke en onzekere beslissingen moeten nemen. 
Voor allen die zorgen voor wie ziek zijn, 
Voor de zieken zelf en hun geliefden. 
Voor jongeren en ouderen, 
Ondernemers, scholieren en leraren en al die anderen. 
Dat wij elkaar niet uitsluiten 
Maar barmhartig zijn en vol goede moed, 
want eens zullen we weer samen feestvieren! 
 
Zo moge het zijn. 
 
 
♪  Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Slotwoord en Zegenbede 

U hebt vast het bloemstuk gezien dat Gine heeft gemaakt.  

De schoonheid van Liefde, die mensen eenzaam end tweezaam maakt. 

Elkaar aanraken en aangeraakt worden. Gave en opgave. 

 

Dat we overeind blijven, elkaar overeind houden, ook van verre. 

Dat we ruimte blijven maken voor de kracht van vertrouwen,  

dat we ontvankelijk blijven voor de kleine  

grote wonderen van hoop en uitzien naar morgen, 

en vooral: dat we gegrondvest en geworteld blijven  

in  de onsterfelijke kracht van de liefde, van vergeving, verzoening, en humor. 

 

Dat de Geest van Jesus Messias in ons van kracht moge blijven.  

Dat we door alles heen mensen mogen worden 

‘van grond en vuur, 

Van licht en stem,  

Uw evenbeeld’, 

Vader Zoon en Heilige Geest. 
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♪ Van grond en vuur  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 

Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 

Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 

Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 

Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
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Deze viering werd voorbereid door: 
Marieke van Meeteren, Pieter van Vliet 

Voorganger Ben Hövels 
 

xxx 
 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen van 
Het Twents Liturgiekoor   

onder leiding van Bram van der Beek. 
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar;  

Marion Rohaan, dwarsfluit; Harm Scholte: altviool 
 

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 

 
xxx 

 

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
 

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 

 

http://www.zwanenhofviering.nl

