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

“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. 
 
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…   
 
 
Afbeelding voorblad: glas in lood uit een kerk in Brasschaat, België 
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♪ Instrumentaal  door Jos  

 

Binnenkomst  

 

Aarde en water, lucht en vuur 

  

♪ Zonnelied H.Franciscus (1181-1226) met muziek Hildegard van Bingen  

Het Zonnelied is een lof- en danklied voor alle schepselen dat Franciscus enkele 
jaren voor zijn dood heeft gedicht.  
  
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.  
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig U aan te spreken. 
Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen  
vooral door mijnheer broeder zon die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 
En hij is mooi en straalt met grote pracht van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.  
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi. 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder,  
en ieder jaargetijde, door wie Gij uw schepselen leven geeft. 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,  
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur door wie Gij voor ons de nacht verlicht;  
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde die ons voedt en leidt,  
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten. 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken  
en ziekte en verdrukking dragen. 
Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,  
die geen levend mens kan ontvluchten. 
Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,  
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
Prijs en zegen mijn Heer, en dank en dien Hem in grote nederigheid. 
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Op de video is onderstaand lied te horen:  

O ignis spiritus paracliti tekst en muziek van Hildegard von Bingen (1098-1179) 

In de ondertiteling staan de woorden van het Zonnelied van H. Franciscus  

O ignis spiritus paracliti, 
vita vite omnis creature, 
sanctus es vivificando  
formas. 
Sanctus es unguendo 
periculose fractos; 
sanctus es tergendo 
fetida vulnera. 
O spiraculum sanctitatis, 
o ignis caritatis, 
o dulcis gustus in pectoribus 
et infusio cordium 
in bono odore virtutum. 
O fons purissime 
in quo consideratur 
quod Deus alienos colligit 
et perditos requirit. 
 
O iter fortissimum 
quod penetravit omnia; 
in altissimus et in terrenis 
et in omnibus abyssis 
tu omnes componis et colligis. 
De te nubes fluunt 
ether volat, 
lapides humorem habent 
aque rivulos educunt, 
et terra  
viriditatem sudat. 

O geestesvuur dat onze pleitbezorger is, 
leven des levens van ieder schepsel, 
Gij zijt heilig door het tot leven brengen 
der vormen. 
Gij zijt heilig omdat u hen zalft 
die gevaarlijk gewond zijn, 
Gij zijt heilig omdat u  
de stinkende wonden afwist. 
O adem der heiligheid, 
o vuur der liefde, 
o zoete smaak in de borst, 
u doordrinkt de harten 
met de goede geur der deugden. 
O zuiverste bron 
waarin geschouwd wordt 
hoe God de heidenen verzamelt 
en de verlorene poogt terug te vinden. 
 
O rotsvast pad, 
dat in alles is doordrongen; 
in de hoogste plaatsen en in de vlakten 
en in alle afgronden 
U vormt en verenigt allen. 
Uit U drijven de wolken 
jagen de ijle luchten voort, 
druipen de stenen van vochtigheid 
voeden de wateren de beken 
en dampt de aarde  
van groene vruchtbaarheid 

Zonnelied van H. Franciscus AD: 1225 - Bing video  

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=Franciscus+Het+zonnelied&&view=detail&mid=49A45FFB609845B7C88449A45FFB609845B7C884&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DFranciscus%2520Het%2520zonnelied%26%26FORM%3DVDVVXX
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Welkom, inleiding thema en gebed 

Van harte welkom jullie allen vanuit onze Zwanenhofkapel. 

Een bijzonder welkom met het spirituele Zonnelied van de Heilige Franciscus en 
met die mystieke klanken van Hildegard van Bingen. Waar de H.Franciscus prijst 
en dankt in nederigheid, bezingt Hildegard “het geestesvuur dat onze pleitbezor-
ger is, leven des levens van ieder schepsel”. 

Een taal van geloof die voor ons misschien verder weg lijkt. Een overtuiging in 
een God als levende licht.  

Een God, van zo ver en toch dichtbij,  bij de schepselen der aarde:  
broeder zon, zuster maan en sterren, broeder wind en vuur en onze zuster  
moeder aarde.  

In onze vieringencyclus ‘God, de aarde….en allen, die haar bewonen’ vandaag 
het thema “Al wat leeft’.  

Sinds we ons een beeld hebben gevormd van de Schepping, onze Schepping, 
zijn we als mensen een lange weg gegaan, door bergen en dalen,  
in voor- en tegenspoed, hebben we gebouwd en vernietigd en staan we steeds 
weer voor de vraag ‘hoe het verder moet?’ – ‘hoe het verder gaat met onze 
moeder aarde en Al wat leeft’. 

 
Bidden wij aan het begin van deze viering een gebed van de H. Franciscus  

Eeuwige, maak mij een werktuig van uw vrede 
Laat mij liefde brengen waar haat overwoekert. 
Laat mij vergeving brengen, waar beledigd werd. 
Laat mij eendracht brengen, waar tweedracht heerst. 
Laat mij waarheid brengen, waar mensen dwalen. 
Laat mij geloof brengen, waar getwijfeld wordt. 
Laat mij hoop brengen, waar gewanhoopt wordt. 
Laat mij licht brengen, waar droefheid is. 
 
En mogen wij bij dit alles zoeken, 
niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. 
niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. 
niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. 
 
U, Eeuwige, erbarm U over ons. Amen    Stilte ….. 
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♪ Een schoot van ontferming Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Eerste lezing Opperhoofd Seattle (Harm) 
In Amerika leefde een kleine Indiaanse stam, de Dwamish, aan de oever van 
wat nu het Washingtonmeer wordt genoemd.  
Omstreeks 1850 sprak Opperhoofd van de Dwamish tot zijn stamgenoten.  
Uit die toespraak volgen hier enkele delen. 
 
“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te  
kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en 
vrede. Dat is zeer goed van hem omdat hij onze vriendschap niet nodig heeft. “ 
 
“Hoe kun je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen? Dat is voor 
ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van het water niet kunnen be-
zitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? “ 
“Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de zon, 
elk zandstand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plaats, elke zoemen-
de bij is heilig in de gedachten en herinnering van mijn volk. “ 
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“Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons. De geurende 
bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars, onze broe-
ders. De schuimkoppen in de rivier, het sap van de weidebloemen, het zweet 
van de pony en van de man - het is allemaal van hetzelfde geslacht, ons ge-
slacht.” 
 
“Als dus het grote opperhoofd in Washington laat zeggen dat hij ons land wil  
kopen, vraagt hij wel veel van ons. Maar als wij ons land verkopen, dan moet u 
bedenken dat de lucht voor ons waardevol is, dat de lucht zijn adem meedeelt 
aan al het leven dat hen in stand houdt. De wind, die mijn grootvader zijn eer-
ste ademtocht gaf, neemt ook zijn laatste zucht in ontvangst. En de wind moet 
onze kinderen de levensgeest geven. “ 
 
“Wat is de mens zonder dieren? Als alle dieren weg zijn, zal de mens sterven 
aan een gevoel van grote eenzaamheid. Want wat er gebeurt met de dieren ge-
beurt spoedig met de mens. Alle dingen hangen samen. Wat er gebeurt met de 
aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde. “ 
 
“U moet de kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van onze 
grootouders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde 
vervult is van de levens van onze ouders: dat de aarde onze moeder is.” 
 
“De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts éen draad 
ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. Nee, dag en nacht kun-
nen niet samengaan. Onze doden leven voort in de stille wateren van de aarde. 
Zij keren terug als de naderende voetstappen van de komende lente. Het is hun 
geest, die als een rimpeling van de wind over het water van de meren loopt. “ 
 
“Wij zullen overwegen waarom de blanke man het land wil kopen. Hoe kun je 
de lucht kopen of verkopen, de warmte van de aarde, de snelheid van de anti-
loop? Hoe kunnen wij die dingen aan u verkopen en hoe kunt u dat kopen? Is 
de aarde van u om ermee te doen naar goeddunken, alleen omdat de rode 
man een stuk papier tekent en het geeft aan de blanke man? “ 
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 ♪ Wek mijn zachtheid weer—Voor de zevende dag 

 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Lezing Noach Gen 8,10-11-12 en 9, 8-17 
Noach wachtte nog zeven dagen en liet de duif opnieuw los. Tegen de avond 
kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach 
dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen 
en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.   
God zei tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en 
met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee 
en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze 
belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed 
worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te ver-
nietigen.  
En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het ver-
bond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in 
de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aar-
de. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog 
zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, 
en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen ver-
nietigt.  
Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigduren-
de verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is 
het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten 
heb.’ 
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♪  Kort instrumentaal intermezzo  

 

Overweging  ‘Al wat leeft’ 

God de aarde en allen die haar bewonen en vandaag het thema Al wat leeft. 

Dat klinkt zo synoniem en als veel- en allesomvattend. De Godsnaam wordt als 
eerste genoemd en dan de aarde, alles en allen die daarin een woning vinden. 
Een harmonieus gevoel, die allen en alles, Al wat leeft. Je zou denken: ze zullen 
het wel goed met elkaar kunnen vinden en goed voor elkaar zorgen, want wat is 
mooier dan dat. Ze zullen wel……ja wat? 

Wat is ons beleven in Al wat leeft en is er ook nog zoiets als een Goddelijk en 
hoopvol perspectief? Of zien we alleen een straffende hand van God?  
“Zeg mensen wat je nu aan het doen bent, zo heb ik het allemaal niet bedoeld? 
Bezin je, kom tot inkeer en denk nou niet dat je zelf alleen het heft in handen 
hebt.” 

We putten in onze voorbereiding uit eigen ervaringen. Toen we nog klein waren 
en speelden in de natuur. Een bos, bomen in onze beleving zo Godsallemachtig 
groot en je verbeeldde je dat die dichtbegroeide varens  je eigen oerwoud was. 
Of toen je moest helpen op het land en letterlijk ploeterde met de handen in de 
vochtige aarde bij het rooien van de aardappelen.  

We keken terug, maar ook in het nu. We verwonderen ons over wat de aarde 
ons geeft, die heldere sterrenhemel en ervaren hoe klein je kunt zijn. We genie-
ten van de natuur, die woeste golven op het strand, de dieren, de bergen, de 
bossen, de kleuren van bloemen en al wat ons omgeeft.  Wat hoor ik, wat zie ik, 
wat doet het met me?  

Een werkelijkheid die ik niet in bezit kan nemen, maar kan waarderen in een 
één-zijn met de dingen. Geen vragen meer hoef te stellen, niet meer willen we-
ten en geen uitleg nodig te hebben. Een antwoord zo dichtbij, zoals een regen-
boog komt en gaat, een beleven, niet aanraakbaar, maar overstijgend.  
En zo zou het moeten zijn….. 
 
Het begint een bijna romantisch beeld te worden, onwerkelijk misschien, maar 
we zien de realiteit.  In wat voor tijd leven we eigenlijk? We zien ons menselijk 
handelen, ons consumptisme, ons winstbejag, onze vervuiling en vernietiging, 
ons voortgangsgeloof in het al maar meer en beter en tegelijkertijd zien we dat 
er geen weg terug is, naar toen….. 
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 Mensen zijn in de loop der tijd meer vanuit en voor zichzelf gaan kijken. We ver-
loren onze omgeving, Al wat leeft, uit het oog. We raakten blind voor onze  
verwevenheid met de natuur en gaven onszelf een uitzonderingspositie,  
alwetend, al heersend, exceptioneel. De mens centraal, als mens geschapen 
naar een eigen gecreëerd beeld en het beeld van God vervaagde en we lieten 
het bijna verloren gaan. Vanuit welke orde is er chaos ontstaan? 

En met welk samenlevingsideaal – in welke perceptie – leeft die mens  als hij 
zichzelf alleen maar centraal stelt? Welke toekomst is er dan voor een aarde in 
wording als de mens alleen het heft in eigen handen heeft of neemt? 

Vergeten is dat ‘we uit de aarde zijn’ (Gen.2,7) in verbondenheid met alle 
schepselen. Onze waarneming is immers gericht op wat voor onze eigen doel-
einden gebruikt en verbruikt kan worden.  We accepteren de natuur, in al wat 
leven is, niet meer als geldende norm  noch als levende toevlucht. De intrinsie-
ke waarde van de aarde wordt gebagatelliseerd in ruil voor eigen materieel  
gewin.  

En de natuur ….die eigenlijk zo vol woorden van liefde is, luisteren wij daar-
naar?  Horen wij nog, te midden van dat constante lawaai, in onze voortduren-
de begeerte, in onze cultus van de schone schijn, in onze verstrooiing, in onze 
virtuele wereld?  Er is een gebrek aan evenwicht ontstaan waardoor mensen, in 
die haast en continue in beweging moeten zijn, zichzelf voorbij lopen aan alles 
en iedereen die hen omgeeft.             

We denken alles te kunnen beheersen en stellen ons als mens centraal …… 
maar het alles gaat ons beheersen en maakt alles onbeheersbaar.  

Wat zijn we waard als we alleen maar kijken naar onszelf – als mens….en de 
waarde van onze aarde en al wat leeft niet onder ogen willen of kunnen zien? 
Wat raakt ons nog – wat betoverd ons – bezield ons in onze natuur - of hebben 
we dat allang achter ons gelaten en is – door menselijk ingrijpen –   
zelfs de natuur maakbaar geworden.  Een bijna doelloze poging om de verstoor-
de natuur weer te maken zoals die ooit was, om weer tot een evenwicht te ko-
men.  
 
Krijgen we ooit nog weer het besef dat diezelfde natuur, Al wat leeft,  ook nog 
zoiets is van wat onze eigen aard is, wat van de aarde is, een grond van ons be-
staan,  – iets van wat is en was óf om het in de woorden van Genesis te zeggen 
‘en Hij zag dat het goed was’. 
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‘Waar was je toen de aarde zich grondvestte? Vertel het me, als je zoveel 
weet.’ (Gen.38,4) vraagt God aan die ontredderde Job.  Eigenlijk stel je als 
mens niet zo veel voor in dat grote geheel, de aarde, de wereld, de kosmos, 
veel groter dan jezelf, dan onszelf. 

Hoe veel en hoe vaak is het nog nodig om te wijzen op ons gedrag en  
de gevolgen daarvan? De God van Noach toen en de klimatologen en  
wetenschappers van nu waarschuwen ons voor een nieuwe zondvloed.  
De realiteit van overstromingen, de stijging van de zeespiegel etc. etc. …..lijkt 
ons al lang in te halen.  

Maar eigenlijk weten we wel dat het anders moet en dat er verandering nodig 
is. Een verbond, zoals God dat met Noach aan ging, in een nieuw  
wordingsproces van deze wereld – leven te midden van leven dat leven wil – 
een boodschap voor mensen van goede wil. 

Een inzicht en verantwoordelijkheid zoals die uit de woorden van het opper-
hoofd van Seattle spreken: ‘Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt er met de 
kinderen van de aarde. Alles hangt met elkaar samen. Onze God en uw God 
zijn hetzelfde, deze aarde is Hem dierbaar.’ 

Een geloof én ervaren van de Heilige Franciscus: ‘Wees geprezen mijn Heer, om 
onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt 
met kleurrijke bloemen en kruiden. Prijs en zegen, dien en dank in nederig-
heid.’ 

En met het antwoord van Jezus toen hij beproefd en meegevoerd werd in de 
woestijn en door de satan bevolen werd om stenen in brood te veranderen, 
waarop  Hij zegt dat de mens niet alleen leeft van brood alleen,  maar vanuit 
ieder woord dat klinkt uit de mond van God’ (Mt.4,2)  

‘Opdat er een begin zou zijn, is de mens geschapen. Een wonder dat de wereld  
redt en waarin het vermogen van handelen zijn wortels vindt’ (Augustinus) .                  
God is daarin niet het antwoord op ons bestaan, maar een manier van zijn.                
Een verbond waarin na een zondvloed een duif met een jong olijfblad terug-
keert als een teken van leven, een teken van vrede, waarna een regenboog bo-
ven die horizon zichtbaar wordt , waaronder Al wat leeft toekomst heeft,  in 
een blijvend verbond en in onze manier van zijn.   
 
 
Stilte 
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♪ Een mens te zijn op aarde Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Voorbeden – stilte - gebed  
 
Eeuwige God,  
die zich verbonden heeft met al wat leeft, 
die ons gezegend heeft 
met lucht om te ademen, 
met water om te drinken, 
met vuur om warm te worden, 
en met al het goede van de aarde 
 
Bidden wij, 
Voor begrip en een goed verstaan van elkaar 
voor hen die ingrijpende besluiten moeten nemen 
over onze aarde en al wat leeft 
voor toenadering, waar verdeeldheid heerst 
voor verbondenheid en vertrouwen    Stilte….. 
 
Bidden wij, 
voor al die mensen die het gevoel hebben, 
dat ze alléén hun weg door het leven moeten vinden, 
omdat ze letterlijk arm zijn, 
dakloos zijn, eenzaam zijn, 
vluchteling zijn.  
Dat zij iedere dag iemand mogen ontmoeten, 
die naar hen omkijkt, 
die hen ziet en naar hen vraagt.    

Wil ons helpen, God, om te zien naar elkaar 

een licht te zijn voor elkaar.      Stilte…… 
 
Bidden wij, 
voor kinderen die na ons komen 
dat er een wereld worden zal 
met gelijke kansen voor iedereen 
zonder armoede en onzekerheid 
maar met vertrouwen  
een eigen toekomst tegemoet      Stilte….. 
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Gebeden die ons zijn aangereikt….. 
 

Ik wil  bidden voor Bardo, 
die vorige maand toch nog onverwacht is overleden.  
Dat hij na een moeizaam leven, 
waarin hij nooit zijn draai en zijn weg heeft kunnen vinden, 
nu de rust en vrede heeft gevonden, 
waar hij zo naar verlangde.  

En ik wil bidden voor zijn moeder Irene en zijn beide zusjes, 
dat zij na een leven vol angst en grote zorgen om hun zoon en hun broer 
nu de rust krijgen om de weg naar gewoon weer leven terug te vinden.  
God, wil hen met uw zorg, troost en liefde omringen. 
 
……. 
 
Bidden we voor Ton Overtoom, 
oud-medewerker van De Zwanenhof, 
en de eerste ritueelbegeleider van Nederland. 
Dat hij mag rusten in vrede, 
teruggegeven aan uw aarde. 
 
…… 

 
Eeuwige God, 
Span uw boog aan de hemel, 
als teken van uw verbond met ons, 
waarin wij verantwoordelijkheid dragen 
om lucht zuiver te houden, 
water helder te houden, 
vuur brandend te houden, 
en de aarde te bewaren. 
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♪ Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Onze Vader verborgen, uw naam worde zichtbaar in ons 
Uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede:  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade. 
 
Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is, 
Waar mensen spreken als mensen, waar kinderen helder en jong zijn, dieren 
niet worden gepijnigd, nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht. 
 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart 
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad 
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♪ Muzikaal intermezzo (piano) en collecte 

Wat een prachtig afbeelding op de voorkant van het liturgie boekje.  

De duif van Noach .  

Herhaaldelijk kreeg de duif de vrijheid om zich te nestelen,  

maar kon dat plekje maar niet vinden!  

Kreeg opnieuw onderdak, en weer opnieuw een kans.  

Tot het takje van de vrede werd gevonden en toen bracht de echte vrijheid aan  

en kon de duif in vredige zelfstandigheid zijn leven verder gaan! 

Onwillekeurig dient de vergelijking van de duif en de vluchteling zich aan.  
Ook hij/zij  wil en mag de aarde bewonen en behoort tot “al wat leeft”,  

zoekend naar  perspectief, uitzicht en licht. 
Om vanuit de donkere diepte te komen tot licht, adem, ruimte, lucht en leven. 

 
In januari ontving  de Noodopvang Dakloze Asielzoekers € € 587.50 .  

Het is zonder meer heel bijzonder, dat er zoveel trouw aan dit project is.  
Super! Dank u wel!   

 
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:  

NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne 
 



17 

Gebed en vredewens  
 
Als vredewens en in gebed lees ik een gedachte van de monnik Thomas Merton. 
 
Als niemand luistert, naar de rustige bomen 
Als niemand opmerkzaam is op de zon in de vijver 
 
Waar niemand voelt de eerste regendruppel of ziet de laatste ster  
op de eerste morgen begroet van een wijde wereld 
waar vrede begint en woede eindigt. 
 
Eén vogel zit stil en ziet het werk van God 
één blad dat omdraait, twee vallende bloesems, tien kringen in de vijver. 
 
Eén wolk op de helling, twee schaduwen in het dal 
en het licht keert huiswaarts. 
Nu beveelt de dageraad de vangst van het grootste geluk 
de overgave van een geweldige prijs? 
 
Nabijer en duidelijker, dan een meester van woorden, 
Gij, innerlijke vervreemding, die ik nog nooit gezien heb. 
 
Dieper en zuiverder dan de razende oceaan 
vang mijn stilte op, houd mij in Uw hand. 
 
Nu is handelen nutteloos, lijden ongedaan, 
wetten worden verkwisting, grenzen worden afgeschaft, 
want afgunst heeft geen bezit, en begeerte is voorbij. 
 
Kijk, het stille Licht staat stil, ons zuiverste Licht is één. 
 
 
 
Stilte 
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 Slot en zegen  
 
Aan het eind van deze viering dank ik iedereen die weer heeft meegewerkt: 
de voorbereidingsgroep, het TLK-koor, dirigent en musici, Gine voor het bloem-
stuk, de technici voor de digitale samenstelling en Susan voor het liturgieboekje. 
En natuurlijk dank aan jullie, thuis of waar dan ook voor het verbonden zijn in 
deze viering om bij elkaar te zijn en te blijven.  
Houd moed en hoop voor de toekomst en hopelijk zien we elkaar volgende keer 
weer hier. 
Tot slot nog een mededeling:  het tekstboek van de liturgie kan terug gelezen 
worden op de website www.zwanenhofviering.nl onder het kopje ‘Archief’.  
Ook is daarin opgenomen de tekst van het Zonnelied en het lied van Hildegard 
van Bingen ‘O ignis spiritus paracliti, inclusief de vertaling. 
 
 
 
 
Ik sluit af met een Zegenwens 
Wat hoor ik, wat zie ik, wat doet het met me? 
Waar was ik toen de aarde zich grondvestte? 
Vertel het ons Eeuwige… 
voor al het leven dat leven wil 
naar uw inzicht, in uw geloof, in onze manier van zijn. 
 
En zegenen wij naar Uw evenbeeld,  
in die ene naam  
Vader, Zoon en Geest  
die er zijn zal steeds opnieuw - 
in dat een nieuwe wereld komen zal.  
Amen 

http://www.zwanenhofviering.nl
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♪ God weet komt het goed  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? 

 

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. 
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Deze viering werd voorbereid door:  

Harm Scholte, Victor Schmidt, Marianne Sloot  

 

Voorganger: Alouis Otten   

 

* 

 

U hoort liederen van het Twents Liturgiekoor  

onder leiding van Bram van der Beek.  

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

 

 * 

 

Liturgisch bloemstuk: 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. 

 

* 

 

 

 

file:///C:/Users/laurens/Documents/liturgie/2021%20viering%20maart/viering/liturgie/www.zwanenhofviering.nl

