
  

Viering van woord en gebed in de cyclus 

“God, de aarde…. en allen die haar bewonen”  

Zwanenhofviering  16 januari 2022 
 

- Kapel van GezondheidHuis Zwanenhof -  

In den beginne 
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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…   
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♪ Onstilbare tonen Tekst: Huub Osterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

 
Onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen hier klinken 
De mond die ze zingt, het hart dat ontvangt zij gezegend. 
Zoals een landschap meer ruimte is dan te zien is 
en zoenen meer zijn dan de perfecte vorm van de lippen 
zo roepen wij uit wirwar tevoorschijn een weg, 
een lichtgestalte uit dromen en schaduw van dood 

Woord van welkom 
 
Welkom in deze eerste viering in 2022. Nog steeds op afstand tussen kapel en 
huiskamer maar wel en dit is wat we mogen vasthouden…in de verbondenheid 
van onze zwanenhofgemeenschap.  En het is nooit te laat om elkaar in die ver-
bondenheid een goed 2022 toe te wensen, een jaar van vrede en alle goeds, 
wat er ook mag gebeuren. 

We beginnen met een nieuwe cyclus en wel die van God, de aarde en al wat 
leeft. De ruimtevaarder Andre Kuipers praat over de aarde als over een ruimte-
schip in het onmetelijke heelal. En wij zijn de astronauten die ervoor moeten 
zorgen dat het ruimteschip op koers blijft ook als voorraden op raken als kli-
maat vervuild raakt. Wetenschap, innovatie  en ambitie zijn hierbij kernwoor-
den bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen.       

In deze cyclus willen we op zoek zijn naar ons houvast in deze problematiek van 

het behoud van de aarde vanuit onze eigen gelovige inspiratie.                                                                                                                                                             
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Paus Franciscus  heeft gemeen met andere grote leiders van wereldreligies en 
kerken dat zij deze zorgen over de aarde en al wat er leeft delen. Vanuit ge-
loofsperspectief  verhelderen zij de noodzaak van het in standhouden van het 
ál wat leeft’  Als schepsel in de schepping  worden we met elkaar verbonden 
gedragen en vastgehouden door wat ons draagt de Eeuwige.  Jezelf hiervoor 
openstellen  om daarin niet alleen de motivatie,  de verantwoordelijkheid voor 
maar vooral ook het perspectief te ontdekken van ons bestaan op aarde.   

In den beginne  schiep….     
 
 
 
 
Openingsgebed 
Bidden wij  

Eeuwige     in den beginne 

Met al uw schepselen die uit uw hand zijn voortgekomen 

Zij zijn van u en vol lof van uw aanwezigheid en uw tederheid 

Alles is door u geschapen  

U hebt de menselijke gestalte aangenomen 

U bent deel geworden van deze aarde  

En hebt gekeken met menselijke ogen 

Leer ons u te aanschouwen  

In de schoonheid van al wat leeft waar alles spreekt van u 

God van liefde toon onze plaats in deze wereld 

open onze ogen  

Als wij in gebreke blijven in onze leefstijl, in onze omgang met al wat leeft.. 

Eeuwige, schepper ontferm u over ons. 
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Eerste lezing  Genesis 1-31 2, 1-4   uit de Naardense bijbel 

 

Bij begin 

is God gaan scheppen,- 

Het aardland 

is in z’n geschieden geworden 

   woestheid en warboel, 

en duisternis 

   op het aanschijn van de oervloed,- 

en geestesadem van God 

wervelend 

Dan zegt God: geschiede er licht!- 

God ziet het licht aan: ja, het is goed! 

Zo brengt God scheiding aan 

God roept tot het licht ‘dag’ 

en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; 

er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend: 

   één dag. 
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Dan zegt God: 

geschiede er een gewelf in het water,- 

geschiede er scheiding 

Dan maakt God 

het gewelf 

en brengt hij scheiding aan 

tussen de wateren onder het gewelf 

en de wateren 

boven het gewelf; 

en zo geschiedt. 

God roept tot het gewelf ‘hemel’; 

er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend: 

   tweede dag. 

Dan zegt God: 

dat de wateren onder de hemel 

   te hoop lopen naar één oord, 

en zichtbaar worde het droge!- 

  

  

God roept tot het droge ‘land’ 

en tot de ophoping van de wateren 

   heeft hij geroepen 

   ‘zeeën’; 

God ziet het aan: ja, het is goed! 

Dan zegt God: 

laat het land groen doen groeien, 

een gewas dat zaad zaait, 

een vruchtdragend geboomte 

dat vrucht maakt 

   naar zijn verschil 

met daarin zijn zaad over het land!- 

en zo geschiedt. 
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En het land 

brengt al wat groen is naar buiten, 

   gewas dat zaad zaait naar zijn verschil 

en geboomte 

   dat vrucht maakt met daarin zijn zaad, 

   naar zijn verschil; 

God ziet het aan: ja, het is goed! 

Er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend: 

   derde dag. 

• 

Dan zegt God: 

geschiede er: 

   lichten aan het gewelf van de hemel 

om scheiding aan te brengen 

tussen de dag en de nacht; 

geschieden zullen die 

   als tekenen en samenkomsttijden, 

voor dagen en jaren; 

geschieden zullen ze 

   als lichten aan het gewelf van de hemel 

om licht te brengen over het land!- 

en zo geschiedt. 

God maakt 

de twee grote lichten: 

het grote licht voor het beheer van de dag, 

het kleine licht 

   voor het beheer van de nacht, 

en ook de sterren. 



8 

♪ Boek jij bent geleefd Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

God geeft ze aan het gewelf van de hemel 

om licht te brengen over het land, 

om te beheren de dag en de nacht, 

om scheiding aan te brengen 

tussen het licht en de duisternis; 

God ziet het aan: ja, het is goed! 

Er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend: 

   vierde dag. 

• 

Dan zegt God: 

laten de wateren wemelen 

van het gewriemel van bezield leven,- 

en laat er gevogelte vliegen over het land, 

over het aanschijn van het gewelf, de hemel! 

En God schept 

de grote gedrochten,- 

en alle levende ziel die rondkruipt, 

waarvan de wateren zijn gaan wemelen, 

   naar hun verschil, 

en elke gevleugelde vogel naar z’n verschil; 

God ziet het aan: ja, het is goed! 

Dan zegent God hen, en zegt: 

draagt vrucht, weest overvloedig, 

vult het water in de zeeën, 

en ook het gevogelte 

Er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend: 

   vijfde dag. 
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Dan zegt God: 

brenge het land naar buiten: 

   ‘levende ziel’ naar haar verschil: 

vee, onderkruipsel 

   en wildleven op land 

naar zijn verschil; 

en zo geschiedt. 

God maakt het wildleven 

   van het land naar z’n verschil, 

het vee naar z’n verschil 

en alle kruipsel van de grond 

   naar z’n verschil; 

Dan zegt God: 

maken wij een mensheid 

in ons beeld en als onze gelijkenis,- 

laten zij neerdalen bij de vissen van de zee 

en het gevogelte van de hemel, 

bij het vee en bij alles van het land, 

en bij alle kruipsel 

God schept de mensheid in zijn beeld, 

in het beeld van God 

   heeft hij hem geschapen; 

mannelijk en vrouwelijk 

   heeft hij hen geschapen. 
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Dan zegent hij hen, God, 

en hij zegt tot hen, God: 

draagt vrucht, wordt overvloedig, 

   vervult het land 

   en bedwingt het!- 

en daalt neer 

bij de vissen van de zee 

   en het gevogelte van de hemel, 

bij alle leven dat kruipt over het land! 

God zegt: 

zie, geven zal ik* u al het zaadzaaiend gewas 

op het aanschijn van heel het land 

en alle geboomte 

   waaraan een boomvrucht zaad zaait,- 

voor jullie zal het er zijn als eten!- 

God beziet al wat hij heeft gemaakt 

en zie, zéér goed!- 

er geschiedt een avond 

   en er geschiedt een ochtend, 

   zesde dag. 
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1 Voltooid worden de hemelen en het aardland 

en heel hun strijdschaar. 

 

2 God voltooit op de zevende dag 

zijn werk dat hij heeft gedaan; 

hij houdt sabbat op de zevende dag 

van al zijn werk dat hij heeft gedaan. 

 

3 God zegent de zevende dag 

en heiligt die; 

want daarop heeft hij sabbat gehouden 

   van al zijn werk, 

dat God geschapen heeft om te doen. 

• 

 

4 Dit zijn de geboorten van de hemelen 

   en het aardland 

   toen zij werden geschapen,- 

ten dage 

dat de ENE, God, aardland en hemelen maakte 

   

♪ Aarde werk van uw handen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Aarde, werk van uw handen,  
kaal geslagen, ontgroend, uitgeput en vergiftigd,  
gaten gebrand in de hemel. 
 
Aarde, ontheiligd, verschopt door de voeten van haar bewoners, 
vertreden de eeuwige woorden, vertrapt de rechten der armen. 
 
Gij, in uw stilte, hoort, ziet en zwijgt. 
Gij bezint U of Gij nog geestkracht genoeg, geloof hebt,  
hoop en liefde, om opnieuw te zijn God 
schepper en bevrijder - 
toen daalde Gij af en riep uw Naam over ons: 
“Ik zal zijn die Ik ben, God, erbarmend, genadig,  
rijk aan liefde en trouw, duizend geslachten lang.” 
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Tweede lezing: Johannes 2, 1-11                                                                                   

En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea.                                                          
De moeder van Jezus was er  
en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.                                                                                                      
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:                                            
‘Zij hebben geen wijn meer’.   
‘Wat wilt u van me’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’.  
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:   
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is’.                                                                                                                             
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten,  
elk met een inhoud van twee of drie metreten.                                                                                    
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water’.  
En zij vulden ze tot de rand.                                                                                                                                    
Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit en breng het naar de ceremoniemeester.’                      
Dat deden ze.                                                                                                                                                         
En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde                       
-  hij wist niet, waar die vandaan kwam, maar de bedienden, die het water ge-
schept hadden, wisten het wel  -   
riep hij de bruidegom en hij zei tot hem:  
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor  
en als ze dronken zijn, de minder goede;  
maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard’.                                                                             
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea gedaan als eerste wonderteken:  
hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 

 
 

 
Overweging 
 
Hoe wonderschoon is dit scheppingsverhaal toch.                                                                               
De vraag naar het hoe en wat bij het ontstaan van het leven, is zo oud als de 
mensheid zelf. Het Genesis - verhaal staat dan ook niet op zichzelf. Er zijn tallo-
ze van deze prachtige verbeeldingen over het ontstaan van de wereld.  Ook nu 
we weet hebben van de oerknal, we de aarde kennen.. als die kleine planeet in 
een niet voor te stellen groot universum. Het doet geen afbreuk aan de kracht 
en mysterie van het Woord dat we horen  
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Gelukkig ligt de tijd achter ons dat we dit verhaal lezen alsof een rechtstreek-
se hand van een oppermachtige God hier achter zit. Een God die alle stoel-
tjes en poppetjes op de juiste plek heeft klaargezet en die aan de touwtjes 
trekt.                                                                                                      
Voor veel mensen een zegen.. dat een ander gelovig verstaan is gegroeid van 
de Eeuwige. De God die in en door zijn schepping heen met ons meetrekt en 
die ons bezielt als bron waaraan wij ons laven, als grond die stevigheid biedt 
onder onze voeten, die ons draagt en vasthoudt als wij ons wankel voelen. 
Die ons voedt en richting geeft, waar we ons geborgen mogen weten als kind 
van God.                                                                                                                                         
Hij, zij is het Eeuwige als schepper die er al was toen het nog moest begin-
nen, die als een kracht en motor  de chaos doorbreekt. Het is het verhaal van 
het ontstaan en van de  wording van het ‘al’ dat ons ten diepste aanraakt. In 
alles en allen, door alles heen. Door leven en dood, zonder begin en einde. In 
den beginne is… Hij,  zij trekt met ons mee, houdt ons als beweger in bewe-
ging en spoort ons aan om in beweging te komen als we stilvallen.                                             
Scheppen is in beginsel herscheppen.  

Niets staat op zichzelf. De eeuwige zelf is de bron die verbindt vanuit het  Ik 
zal er zijn.  We mogen ervaren dat iedere soort:  plant, gesteente, dieren he-
mellichamen hier deel van uitmaken.                                                                                             
De schepping is een wezenlijk Godswonder waarbinnen we allemaal zonder 
uitzondering een ‘thuis’ mogen vinden.  Voor ieder is een plekje ingeruimd.  
Het is leven dat we geschonken hebben gekregen en dat we ontvangen heb-
ben om door te geven in liefde aandacht en zorg. 
 
In en door de schepping hebben wij als mensheid de zorg voor ons gemeen-
schappelijk huis gekregen. Dit is de ondertitel van de encycliek Laudato Si. 
Wees geprezen  van Paus Franciscus.  Wees geprezen… het is een verwijzing 
naar de H. Franciscus die God dankt voor zuster aarde, die ons voedt die ons 
zoveel schenkt. Deze heilige deelt met ons als geen ander de schoonheid van 
de schepping, het belang van het genieten ervan en het gebruik dat we er-
van mogen maken. Herscheppen dat wat begonnen is … mits we de zorg 
voor elkaar maar niet uit het oog verliezen.  

Onze vraag in de voorbereidingsgroep was dan ook niet hoe lossen we de 
huidige problemen rond duurzaamheid en klimaatproblemen  op maar waar 
vind ik, waarin vinden wij onze motivatie als we willen leven vanuit de uitno-
diging die verscholen ligt in:  In den beginne schiep God…  op de zesde dag 
de mens naar zijn beeld en gelijkenis . Hier wordt de mensheid in de kracht 
van de duurzame liefde van de eeuwige geplaatst.  
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Met alle kennis van nu weten dat de levensweg van de schepping niet over ro-
zen gaat. We hoeven ook onze ogen niet te sluiten voor de rol die de mens hier-
binnen speelt. Soms is het beeld van de duurzame liefde ver te zoeken, ja soms 
is er slechts duisternis.  
En toch mogen we juist hoop putten uit het verhaal van de schepping vanuit 
het bewustzijn van scheppen en  herschepping als een proces van loslaten en 
opnieuw beginnen.  
Kerstmis ligt net achter ons. Opnieuw deelt daar de eeuwige de schepping als 
herschepping. In de geboorte van het kleine kwetsbare kerstkind. In deze tijd 
van Epifanie zijn er drie momenten waar in de eeuwige toont dat het een bij-
zonder mensenkind is:  in de aanbidding door de wijzen, de doop in de Jordaan 
waarin God Jezus, zijn zoon noemt en vervolgens tijdens de bruiloft van Kana, 
de tweede lezing waarnaar we geluisterd hebben.  Jezus transformeert, veran-
dert water tot wijn. Het is hier zijn eerste publieke optreden als volwassen man 
waarin hij de hemel laat neerdalen in het water. Zijn teken afgeeft. Een bruiloft 
redt die bijna in het water was gevallen. Hier toont de eeuwige ons dat zijn 
mensenzoon in de wereld is gekomen, als verlosser. Zijn zoon als aangever van 
herschepping, als belofte dat het goede het kwade zal overwinnen.  Het konink-
rijk doorbreekt als doorgaande belofte door de crises door de dood heen. Ver-
trouwen op de komst van het goede.. en geloven in de liefde als steunpilaren 
van herschepping. 
Wij treden als gelovigen in deze voetsporen ook als het gaat om onze zorg voor 
ons gemeenschappelijk huis. We weten dat we met een schoonmaak moeten 
beginnen. Als we ons huis verwaarlozen is de ramp niet te overzien. 

Er zijn meer mensen die in zijn voetsporen zijn getreden en die ons een spiegel 
kunnen voorhouden en inspireren om in beweging te blijven.   
Zo is er: de heilige Franciscus: Herscheppen, het begint met het zien van wat 
ons verbindt wat ons verblijdt en wat ons ruimte geeft. Genieten ligt ten grond-
slag aan creëren De mist over de velden met een opkomende zon van een nieu-
we dag, de bloeiende hazelaarstak die je meeneemt naar iemand die op ster-
ven ligt. De schelp die je opraapt…  De kern van de schoonheid van schepping in 
je toelaten,  dat de bloei van een bloem door de dood heen gaat … en nieuw le-
ven geeft.      
Zo zijn er de profeten de meesters van de aanklacht.  Als het om herscheppen 
gaat kunnen we nog wel wat van hen leren. De aanklacht, niet te verwarren 
met het vingertje, de aanklacht als een instrument tegen hufterigheid, tegen 
cynisme, tegen onverschilligheid tegen alles wat de schepping verstoord.  
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Hiervoor ben je nooit te oud of te jong. Talloze mensen staan in die traditie als 
Greta Thunberg, David Attenborough Jane Goodall. Ieder op eigen wijze en van-
uit persoonlijke talenten…                                                                                                                                                             
In den beginne ..steeds zijnde in beweging… 
In ont-moeting met al wat leeft blijven we rechtop staan, 
in die beweging als kind van God, volger van Jezus van Nazareth deel uitma-
kend van de schepping die ons toegevallen is en die wij in ontvangst hebben 
genomen.     
Om elkaar te zijn tot zegen herscheppend, volhoudend en elkaar vasthoudend 
in duurzame Liefde, die ons draagt. 
 
Stilte 

 
 

♪ Ander ouder  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Ander ouder, iemand in ons verborgen 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 
 
Rede, dwaasheid, hart,  
onbedwingbare die ons weten doet wat wij niet weten 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
 
Ingepakt in wolken, schoorvoetend gaan wij, 
in onze handen klemmen wij wichelroeden, spiegels en zwaarden. 
 
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, om wat groeide, 
om wat versteend, verwaaide. 
 
Jij, nog naamloze, ademt ons open  
en wekt in ons weerbarstig geheugen  
wat wij zagen met onze vroegste ogen 
en doet ons gaan in tranen 
maar ongebroken door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
 
blinde muren zacht licht water geworden 
en aan de overzijde rozensteden en de zang van de lijster. 
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♪ Muzikaal intermezzo (piano) en collecte 

 
Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

 

Wie droomt er niet eens over: 
Een aarde, die zo is , dat niemand meer hoeft te vluchten. 

Kunnen we ons dat wel voorstellen? 
Is het een utopie? 

Maar ……zo was het toch: “In den beginne” 
God zag toch “dat alles goed was”! 

Zou, naast het klimaatprobleem, wat oplosbaar is,  
ook het vluchtelingenprobleem oplosbaar zijn? 
Er in geloven en hopen en actie helpt, al zijn het 

druppeltjes op een gloeiende plaat. 

 
De Noodopvang Dakloze Asielzoekers herbergt momenteel  

zes alleenstaande vluchtelingen. 
Ieder van hen heeft zijn eigen zeer indrukwekkende vluchtverhaal. 

Allemaal zoeken zij naar adem, ruimte, lucht, licht en leven. 
Fijn dat u dat hen geeft door uw hulp in aandacht, meeleven en  

financiële ondersteuning. 

In december ontvingen we het formidabele bedrag van € 3.207,50 
Onzegbaar veel dank voor zoveel gulheid. 

 
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:  

NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers  
te Borne 
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Voorbede met acclamatie ♪ Herschep ons hart Tekst: Huub Osterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, verberg U niet. 
 
Bidden we voor de gekwetste aarde en al haar bewoners, 
Het veelkleurige en diverse leven, 
Dat bedreigd is door vernieling, uitbuiting en uitsterving 
Dat ze mogen rekenen op herstel en genezing, 
Door mensen die trouw zijn aan de verbinding met al het geschapenen. 
 
Bidden we  
dat we een gevoel mogen ontwikkelen voor schoonheid 
en van een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid.  
Dat we onze ogen open houden voor de wereld die we mogen bewonen. 
De ruimte vinden om ons vrij te bewegen 
 
Bidden we voor hen die de macht en het geld bezitten 
Dat ze behoed worden voor de zonde van onverschilligheid 
Opdat ze houden van het gemeenschappelijk goed, 
Zich ontfermen over de armen 
En zorg dragen voor de aarde die we bewonen 

 

♪ Herschep ons hart  

 

Persoonlijke gebeden 

Bidden we dat compassie en respect het fundament blijft in de ontmoetingen 

waar de meningsverschillen over corona de sfeer zo kunnen verslechteren  

in families, tussen vrienden…in de politiek;  

dat verbinding en mildheid ons hart vullen. 

 

Bidden we voor kracht voor onze vader die een levensbedreigende ziekte heeft, 

dat hij de moed blijft houden om hier goed mee om te gaan. 

 

Voor de ouders van Mirjam: Dat ze nog lang in goede gezondheid samen mogen 

zijn en van hun kinderen en kleinkinderen genieten. 
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♪ Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Leggen we onze persoonlijke gebeden bij u neer…   
 
♪ Herschep ons hart   

 
Eeuwige door uw kracht  en uw Licht 
Bescherm elk leven 
Laat uw rijk komen 
Van gerechtigheid, liefde en schoonheid. 
Geprezen zijt Gij 

Vredeswens 

Eerbied voor alles wat ademt en leeft,  
voor wat is geschapen, geboren herschapen 
genieten en dankbaar voor wat het geeft 
aan volheid en heelheid 
dat is het leven als kind van de eeuwige 
daar is vrede die gebrokenheid heelt 
wensen we elkaar deze vrede toe. 
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Zegenbede 

Moge de Schepper van al wat leeft en ademhaalt  
ons leven zegenen en behoeden.  
Mogen wij op onze beurt behoeden al wat leeft en ademhaalt.  
Mogen wij ons daartoe gezegend weten:  
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Leef met elkaar in vreugde tot zegen voor God,  
de aarde en al wat leeft, nu en altijd. 
 
 
♪ Dat ik aarde zou bewonen  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Dat ik aarde zou bewonen,  
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil,  
niet kortstondig als een bloem, 
 
 niet op vinnen onder water 
 niet gejaagd en niet de jager 
 niet op hoeven, niet met klauwen 
 maar op voeten twee  
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
 met een neus vol levensadem, 
 met een buik vol van begeren 
 met een hoofd niet in de wolken, 
 wel geheven naar de zon 

om te overzien die aarde 
haar te hoeden als een kudde 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
 Dat ik ben, niet meer of minder 
 dan een mens, een kind van mensen 
 één van velen, één met allen, 
 groot en nietig, weerloos vrij 
 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden  
naar een menselijk bestaan. 
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Deze viering werd voorbereid door:  
Jeanneke Olthof-Egberink, Nelleke van Schaardenburgh-Luijendijk  

en Jan van Schaardenburgh 
 

Voorganger: Ina van de Bunt-Koster  
 

* 
 

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. 

 
* 
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