Deze viering werd voorbereid door:
Anneke van Noort , Alfons Botterhuis, Pieter van Vliet en Akke Fokje Stienstra
Voorganger: Pauline Kramer
xxx
Het Twents Liturgiekoor zingt samen met u
onder leiding van Bram van der Beek.
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit

Geef ons
vandaag
een teken van liefde

xxx
Liturgisch bloemstuk: ??
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 waarmee wij u
o.a. kunnen informeren over de plaats waar we zullen vieren op 9 februari
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

Zwanenhofviering van Woord en Gebed in de cyclus

“Wonder boven wonder”
12 januari 2020
Momentum, voormalige Marcellinuskerk Boekelo
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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.

Mededelingen - inzingen - stilte

♪ Hoe is uw naam?

PP 141

Woord van welkom en inleiding op het thema

♪ Instrumentaal
Gebed

♪ Aanhef—Onstilbare tonen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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♪ Onze Vader verborgen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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Lezing: Exodus 17, 1-7 (Naardense bijbel)

♪ Die zegt God te zijn

PP 199

Lezing: Mattheüs 13, 13-16 (NBV)

♪ Hoor, maar ik kan niet horen

PP 251

Het gezinnetje met 5 kinderen moest onderhouden worden.
“Geef ons vandaag een teken van liefde”. Het was af te lezen aan de
gezichten van de ouders. Hen zien en verstaan met het hart. Hoe wonderlijk, het gaf kracht. Een ervaring van het grootste wonder dat bestaat: Er is een God, die doet wat Hij zegt: “Er zijn, vooral bij pijn”.
In ons werk voor “onze vrienden in de opvang” kunnen we met recht
zeggen: “De wonderen zijn de wereld niet uit.” Het is toch een wonder, dat we al meer dan 17 jaar bestaan en in die tijd ongeveer 50
mensen mede een plekje hebben kunnen bezorgen, waar ze in vrede,
veiligheid hun leven weer konden opbouwen.

Overweging

Mede door de collecte van de Zwanenhofvieringen helpen we hen,
dat duisternis hen niet overmeestert en gaan we Hem achterna.

Stilte

Op 10 december 2019 bracht de collecte van de Zwanenhofviering in
de Thaborkerk € 835,81 op. Allemachtig, wat prachtig. Dank u wel!

♪ Soms breekt uw licht

Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:
NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.

PP 310

Collecte- instrumentaal ♪

♪ Kom, adem ons open

Collecte project: Noodopvang Dakloze Asielzoekers
“Hoe kan het? Hoe bestaat het?” Het is de uitroep bij de ervaring dat
er iets ongelofelijks is gebeurd. Iets wonderlijks! Het bestaat dat je
gelooft dat mensen “beter” kunnen worden, dat zij kunnen zien met
nieuwe ogen, dat ze een ander leven kunnen opbouwen.
Vol verwondering zijn over dat wat kan gebeuren.
Wonderlijke dingen ervaren en je krijgt er ook nog een kick van.

Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht, als wierook
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.

Het was 2002.
We starten met de Noodopvang Dakloze Asielzoekers met heel veel
onzekerheid. Vanuit de kerken in Borne was er enige ondersteuning en
wonder boven wonder: de sympathie en hulp groeiden voor mensen
zomaar op straat waren gezet, in en door de wir-war van het leven
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Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal

Voorbede met acclamatie ♪ Kom adem ons open
Wegzending en zegen
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