Uw geloof heeft u gered

Meditatieve viering in de cyclus

“Wonder boven wonder”
Zwanenhofviering 9 februari 2020
De Hofkerk Oldenzaal

Wonder boven wonder
Wonderen zijn er in soorten en maten. Denk aan Mindf*ck, Hans Kazan en
‘beren die kunnen smeren’. Wonderen stellen mensen vaker voor raadsels
en in plaats van tot geloof zetten ze eerder aan tot ongeloof: “dat kan toch
niet”. Naar de wonderverhalen van Jezus kun je met eenzelfde blik kijken:
Jezus wordt dan tot magiër gemaakt.
Zelf lijkt Jezus iets anders te bedoelen met zijn wonderlijk handelen, als hij
zegt: “Uw geloof heeft u gered”. In plaats dat zij door zijn wonderen met
stomheid geslagen zouden worden, zet Jezus mensen in beweging. Hij doet
ze lopen, opnieuw zien, opstaan uit de dood…
Als je gelooft, zo lijkt Jezus te willen zeggen, kun je ‘beter’ worden, meer
mens. Voorbij de waan van alledag en de vanzelfsprekendheid van de
dingen, je blijven verwonderen over wat er gebeurt en over wat er kán
gebeuren. Als een mens zich niet meer kan verwonderen, droogt hij op,
raakt hij verveeld, ziet hij niets anders meer dan de kille werkelijkheid.
Een mens, die zich kan blijven verwonderen, leeft, steeds opnieuw.
Geloven betekent: je openen voor het wonder van het bestaan.

Afbeelding voorkant: Rembrandt van Rijn
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Mededelingen
Inzingen
Stilte

♪ Zie mijn mensen Tekst: Henk Jongerius; muziek: Jan Raas

Woord van welkom en inleiding

Openingsgebed

Lezing: Marcus 5, 21-24; 35- 43
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♪ Je zou gelukkig willen zijn - Psalm 114 vrij Tekst: Huub Oosterhuis; muziek Antoine Oomen
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Overweging

Stilte

♪ Muziek
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♪ Maar jij hebt handen
Uit: Iemand meer, compositie voor de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2007
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Spreekstem:
Maar jij hebt handen, die verzachten kunnen, opklarende ogen
Koor:
Maar jij hebt handen, die verzachten kunnen, opklarende ogen
Sterven zal je ooit.
Maar vandaag en god-weet morgen
kun je leven, doen, zien
Iemand voor iemand zijn misschien
en het verschil maken,
toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even
tussen dood en leven

Lezing: Psalm 37, 3-9

Overweging

Stilte

♪ Muziek
♪ Maar jij hebt handen
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Collecte en muziek ♪
Collecte project: Noodopvang Dakloze Asielzoekers
“Uw geloof heeft U gered”. Dat waren de woorden van Jezus.
En toen gebeurde het onmogelijke! De dode stond op!
Dus toch ....doet het geloof je opstaan en maakt het je tot beter mens,
tot meer mens!
Het geloof riep zoveel mededogen op, dat Jezus werd bewogen.
Dat doet ons zingen: “Wees met mededogen om hen bewogen”.
Dat kennen we als “Noodopvang Dakloze Asielzoekers” ook enigszins.
Je krijgt te maken met mensen, waarvan de situatie enorm schrijnend is,
zo hopeloos. Dat laat je echt niet onberoerd,
Dan staan we voor de moeilijke opdracht mensen te zijn van het licht,
mensen, die geven en delen, mensen, die de doem doorbreken,
die hun hart versterken en het geweten scherpen.
En dan “wonder boven wonder”, mag er van tijd tot tijd ervaren worden,
dat wat onmogelijk bleek, toch mogelijk is geworden.
Het is een goede en fijne ervaring, dat je “ iemand voor iemand” mag zijn
en dat die dan weer kan “opstaan”.
Zo bent u ook iemand voor iemand o.a. door uw collectegaven.
Uit onze administratie is gebleken, dat dank zij de opbrengst van de
collectes van de Zwanenhofvieringen er bijna 2 asielzoekers een jaar lang
onderhouden kunnen worden en een veilige plek hebben bij NDA.
De moeite waard om zich dat te realiseren.
Op 12 januari 2020 bracht de collecte van de Zwanenhofviering
in Momentum te Boekelo € 686,90 op.
NDA is er natuurlijk weer heel blij mee!!
Wist u dat ons ANBI-nummer is RSIN 8137 85 704 ?
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer: NL23 RABO 0309 429447
t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
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♪ Wie zijn leven niet wil geven

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Voorbede met acclamatie ♪ Maak mij nieuw
Tekst en muziek: Gert van de Bunt; arr. : Bram van der Beek
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♪ Onze Vader Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Gedicht: Verwondering

tekst: Riky Voshaar

Zending en zegen
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♪ Lied om toekomst

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?
Refrein: God weet komt het goed…
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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De volgende viering is
8 maart
in Momentum, de voormalige Marcellinuskerk
Beckumerstraat 169 7548 BD Boekelo (Enschede)

Inzingen vanaf 10.10 uur
We zijn letterlijk Gods mensen op weg.
Laten we elkaar daarin trouw blijven.
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Deze viering werd voorbereid door:
Henk van der Spek, Victor Schmidt, Riky Voshaar, Ruud Souverijn
voorganger: Ina van de Bunt-Koster
xxx

Het Twents Liturgiekoor zingt samen met u
onder leiding van Bram van der Beek.
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit

xxx

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis
Er is ringleiding aanwezig

xxx

Voor meer informatie en uw reactie op de viering
kunt u terecht op onze
website: www.zwanenhofviering.nl.
De tekst van de overweging 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
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