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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. 
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“Dat liefde ook doet lijden, weet elk die ooit aanbad 

Weet sinds de oudste tijden al wie heeft lief gehad 

En wie voor het beminnen is toegerust als wij, 

Moet een lange weg beginnen,  

Moet aan veel verdriet voorbij.” 
(Tekst: Willem Wilmink; muziek:  gecomponeerd en uitgevoerd door Wim Beunders) 

 

 

♪ Hoe is uw naam? Tekst: Vijftig Psalmen; muziek: Bernard Huijbers  

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden 

eeuwige God wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde 

 

Eeuwige God, wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Want wat de hemel is voor de aarde 

dat is uw liefde voor hen die geloven 

 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Gij de vergeving van alle zonden,  

recht en gerechtigheid voor deze wereld 

 

Gij de vergeving van alle zonden 

Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten 

dat wij uw mensen zijn, Gij onze God 

 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden 

eeuwige God wij willen U zien. 

Geef ons vandaag een teken van liefde 
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Woord van welkom en inleiding op het thema 
 
Welkom jullie thuis achter het scherm, welkom de mensen die deze dienst mo-

gelijk maken door techniek en voorbereiding  in deze vertrouwde Zwanen-

hofkapel  

Welkom in deze viering, helaas op afstand, met als overkoepelend thema : “Als 

ik de liefde niet had”. Overwegingen rondom 1 Korintiërs 13, het Hooglied van 

de Liefde,  geschreven door de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. 

Vandaag gaat het over “De liefde als beproeving “  

 

Inleiding op het thema  

Iets of iemand liefhebben is kwetsbaar zijn in het labyrint van de liefde.  
Zo mooi, zo inspirerend, samen een  labyrint uitzetten omdat er een droom, 

een maatschappelijk ideaal, een gezamenlijke levensweg  of een diep gekoes-

terde wens is.  Zorgvuldig worden de namen van de verschillende paden die 

leiden naar het midden gekozen. Eerst de dingen die je van je af moet schud-

den, de wendingen op het pad zoals afgunst, arrogantie, jaloezie, wraakzucht, 

grofheid, egoïsme. Dan, steeds dichter bij het midden van het labyrint, komen 

er paden met namen als  geduld, goedheid, vertrouwen en geloven. 

Het labyrint van de liefde met je partner, met je werk, met je familie, voor een 

hoger ideaal, is prachtig om samen aan te leggen, samen te lopen en uiteinde-

lijk samen arriveren in het kloppend hart. Maar daar kun je niet blijven, steeds 

opnieuw moet de weg gelopen worden . 

Dan kan de tocht door het labyrint soms veranderen van een gezamenlijk pad, 
in een eenzaam en moeizaam avontuur. De weg wordt zwaar, kent valkuilen, 
verraderlijke bochten, stekelige doornen. Je kunt achterop raken en blijven ste-
ken op de paden van afgunst, egoïsme, jaloezie of wraakzucht. Je zoekt naar je 
oorspronkelijke verliefdheid, je houvast van vroeger, je inspiratie en enthousi-
asme van eerst. Je wordt bang, je weg loopt dood.  
Waar is het kloppend hart, waar is jouw hart, waar is de liefde ?  

 

De bijbel kent veel verhalen van mensen die verdwaald raakten of helemaal 
vast kwamen te zitten, ondanks een prachtige start. Jakob, Simson, David, Job, 
noem maar op. Maar er was uitkomst, genade, liefde en perspectief. 
Daar gaat het vandaag over . 
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Eerste lezing: Johannes 13, 34-38 en Mattheus 26, 57-58 en 69-75 
 
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefge-
had, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar 
gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij 
nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37‘Waarom kan ik u nu niet 
volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38Maar Jezus 
zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de 
haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. 
 
Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, 
de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengeko-
men waren. 58Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats 
van het paleis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten 
zitten om te zien hoe het zou aflopen. Er kwam een dienstmeisje naar 
hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ 70Maar hij ont-
kende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar je 
het over hebt.’ 71Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een 
ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus 
van Nazaret!’ 72En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man 
niet!’ 73Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij 
bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’  
 

Openingsgebed  
 
Bidden wij tot God  
De bron van ons leven 
U hebt ons geschapen als uw beeld en gelijkenis   
Keer ons naar u en elkaar  
Dat we niet bang en benauwd door het leven gaan 
maar  durven leven uit liefde   
Dat we mogen zien waarvoor we gemaakt zijn:   
Voor vrede, gerechtigheid en geluk voor ieder mens  
en mogen leven uit uw belofte dat het goed komt met de wereld  
God, bron van leven,  
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74Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En 
meteen kraaide er een haan. 75Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd 
had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ 
Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
 
Stilte 
 
♪ Liefde wanhoop Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Liefde, wanhoop, droeve woede, getemd, niet uitgewoed, 
opgehouden bloeden, zwart-rood geronnen vloed. 
Waarom heb jij mij verlaten? 
Ik kan niet leven, niet ademhalen,  bloeden, buiten jouw zielsgebied. 
 
Doodsangst overzwijgt de vormen van taal die ons verbond. 
Niet meer mensen, wormen zijn we, in blinde grond. 
 
Omgestoten bekers water voor elkaars dorst bestemd, zijn wij, 
wie heeft wie verlaten, wie nooit gekend? 
 
Naam die mij heeft overschaduwd, licht, zwaluw op de wind, 
aangezicht mij toegekeerd, mij, ontvaderd kind, 
noem mij, ken mij weer, heradem mijn leven, 
dat ik niet opgeschreven zijn moet in dit voldongen lied. 
 
 
Tweede lezing: Johannes 21, 12-17 
 
12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te 
vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood 
en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus 
aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.15Toen ze ge-
geten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb 
je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet 
dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik 
van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij 
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig om-
dat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet al-
les, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.  
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♪Instrumentaal intermezzo:  

Adagio uit het 23 Pianoconcert K.488 W.A. Mozart gespeeld door Jos Beunders 

 
 
Overweging 
“Iets of iemand liefhebben is kwetsbaar zijn.” 
 
Houd van alles en iedereen en je hart zal worden uitgewrongen en mogelijk ge-
broken. Als je het intact wilt houden, moet je het aan niemand of iets geven, 
ook niet aan een dier. Wikkel het voorzichtig in hobby's en hebbedingen, ver-
mijd alle verwikkelingen. Sluit het veilig op in de kist van je egoïsme. Maar daar, 
veilig, donker, zonder lucht, zal je hart veranderen. Het zal niet worden gebro-
ken; het zal onbreekbaar en  ondoordringbaar worden. Je bent  alleen, zonder 
liefde. Want liefhebben is kwetsbaar zijn. "   C.S Lewis 
 
Maar aan het begin voelen we ons vaak onkwetsbaar.    
We gaan er voor, niets kan ons tegenhouden! 
Amor vincit omnia ! Die ene vrouw, die ene man, dat ideaal, dat werk.  Het vult 
me helemaal en ik zal het vervullen tot in lengte van dagen. Ja, tot in eeuwig-
heid. Heerlijk dat gevoel, het tilt je boven jezelf uit. Dit is waar je naar hebt ge-
zocht.  
 
Petrus wil Jezus overal volgen, zelfs als Jezus zegt dat het nu nog niet kan. Ge-
duld.  Wie heeft er geduld als je er van overtuigd bent dat je alles, zelfs je le-
ven, wil geven ? 
Hij gaat er voor!  
 
Maar dan, dan komt het er op aan, daar in die voorhof als Jezus gevangen is en 
weggevoerd voor een ondervraging. Petrus moet kiezen tussen zelfbehoud en 
trouw aan Jezus en zijn ideaal.  
'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en 
door elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden 
zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil die zal het redden.” 
 
Sommigen kunnen dat, hun leven geven of volkomen leven vanuit  de liefde: 
Franciscus, Dietrich Bonhoeffer, moeder Theresa, Titus Brandsma. Misschien 
ken je wel een voorbeeld uit je eigen omgeving.  
Petrus kon het toen niet. Wat zou jij doen, wat doe ik ?   
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Ach, dat enthousiasme, die liefde, we willen het zo graag vasthouden.  Natuurlijk, 
er komen barstjes, vlekjes dat weten wij ook wel. Niets is volmaakt en je gaat 
door in het dagelijks spoor, maar dan overkomt je iets of er gebeuren dingen die 
niet meer weggepoetst kunnen worden.  
Je kind raakt aan de drugs.  
Je krijgt de zorg voor een chronisch zieke of demente partner. 
Als verpleegkundige in coronatijd  word je overvraagd en je krijgt een burn-out.  
De partner met wie je jaren samen was, besluit bij je weg te gaan. 
Je wordt overgeplaatst naar een functie waarin je het plezier van je werk verliest. 
Je moet ook in volledige quarantaine, omdat een huisgenoot een kwetsbare ge-
zondheid heeft.    
Als voorbereidingsgroep van 3 vrouwen hebben we het door ons heen laten gaan:  
Zoveel voorbeelden van liefde die een beproeving wordt.  
 
En thuis, voor je scherm en ook hier in de kapel, zijn er veel die denken:  
“Die of dat heeft mij pijn gedaan in de liefde of daar ben ik zelf liefdeloos in tekort 
geschoten.” 
Want alle menselijke liefde blijft dubbelzinnig. Ze kan fascineren, maar ook je hart 
in verdriet dompelen. Je kunt niet alleen het geluk van de liefde ervaren, maar 
ook de ontgoocheling, verwonding en je eigen onmacht om onvoorwaardelijk lief 
te hebben, dat zich uit in kwetsende woorden waarmee je een ander raakt, hoe-
wel je van hem of haar houdt.    
 
Petrus is bang en angst maakt je klein en beperkt. Angst om zelfbehoud, om kapot 
te gaan aan je liefde.  
Als liefde een beproeving wordt, als zorgen voor je geliefde zwaar wordt, als je 
buitengesloten wordt omdat jouw maatschappelijk ideaal niet gedeeld wordt, dan 
komt de twijfel om de hoek.                                                                                           
Is dit wat ik wil ? Kan ik dit opbrengen? Je kunt jezelf zo tegenvallen als je niet vol-
doet aan je eigen verwachtingen en je beloftes.                                                                                                           
Petrus kan het op dat moment niet opbrengen om trouw te blijven. Dan kraait de 
haan en het dringt tot hem door dat hij gefaald heeft. Soms kraait de haan met-
een, soms kraait de haan pas later in je leven. In de Mattheus Passion klinkt dan 
het “Erbarme dich” één van de meest ontroerende muziekstukken waarin het on-
noemelijke verdriet en spijt van Petrus tot uitdrukking komt. De spijt is zo groot, 
dat hij alleen God nog om medelijden en genade kan vragen. 
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Maar Petrus blijft volgeling, samen met de andere leerlingen, ook na de kruis-
dood van Jezus. Zijn evangelie is te mooi om niet waar te zijn. De liefde blijft 
door de beproeving heen, ook al is het doods en stil geworden in je leven. Want 
het gaat er bij een beproeving om hoe je het doorstaat. Geef je het op en sla je 
de deur achter je dicht, of blijf je er bij en maak je de conflicten bespreekbaar in 
je relatie of je werk? Kun je accepteren dat liefde ook een beproeving kan zijn? 
Durf je hulp te vragen als het te zwaar wordt in je eentje ? Niet opofferen maar 
ook met liefde naar jezelf en je eigen grenzen en mogelijkheden kijken.  
 
En als het verhaal van de liefde echt is dood gebloed, als er geen leven meer in 
zit? Als je vertrouwen is geschonden en je achterblijft in inktzwarte rouw ?                                                                                               
Midden in de pijn, mag je voelen dat er diep van binnen van je wordt gehou-
den. De liefde van God laat zich ontdekken in de puinhopen van het leven door 
medemensen die jouw gebrokenheid zien en accepteren. Die je met liefde tege-
moet komen.                                                                                               
De menselijke liefde is geen volmaakte liefde maar een afspiegeling van de 
Gods liefde.  
In de brief van Paulus aan de Korintiërs  moeten we niet direct denken dat we 
van alles moeten. Als we de opsomming van al die mooie eigenschappen, zoals 
het hebben van geduld en het niet toelaten van boosheid of jaloezie, als eisen 
zien, dan wordt er teveel van ons gevraagd.  Dan  wordt de liefde een belasting. 
Paulus laat zien waartoe liefde in staat kan zijn: als kracht die in ons werkzaam 
is.                                                                               
Veel mensen in deze coronatijd vinden het moeilijk om niet in een spiraal van 
negativiteit terecht te komen. De telkens verschuivende perspectieven maken 
onzeker, maar kunnen ook krachten wakker maken om vol te houden met hu-
mor en met creativiteit. Het kan een leerschool  van geduld en vertrouwen zijn, 
waar je de rest van je leven plezier van hebt.   
 
Voor Petrus was het feit dat hij Jezus had verloochend zeker een beproeving. 
Ook Jezus zal het verraad van zijn leerling als beproeving hebben ervaren, hoe-
wel hij het eigenlijk al voorvoelde en dat uitsprak. Twee kanten, waardoor hun 
relatie op de proef gesteld wordt. Er moet iets gebeuren, maar Jezus is dood en 
begraven. Is er perspectief  ?  
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“Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor 
zijn vrienden” staat in het Johannesevangelie. Jezus heeft zijn leerlingen en ons 
lief tot in de dood, meer zelfs, hij heeft ons lief tot over de dood. Ware liefde 
schept een band die zelfs de dood niet kan vernietigen. Wie van iemand houdt  
zegt: “Voor mij zal jij nooit dood zijn”. Jezus spreekt woorden over de liefde die 
gaan over het opheffen van de scheiding tussen vertrouwen en wantrouwen, 
tussen loslaten en vasthouden, tussen leven en dood.                                                                                                           
Er komt een nieuwe relatie tussen Jezus en Petrus. Maar het vertrouwen moet 
groeien en uitgesproken worden. Tot drie keer toe vraagt Jezus aan Petrus  
“Simon, heb je me werkelijk lief ?” Geen verwijten, geen veroordeling, maar al-
leen die ene vraag naar het meest wezenlijke in een relatie “Heb je me lief ? “ 
En Petrus mag drie keer antwoorden dat hij van Jezus houdt. Nu kan Petrus Je-
zus volgen, hem werkelijk liefhebben, door de beproeving heen. De liefde die 
nooit is weg geweest, is weer uitgesproken .  
 
Het is een wazige spiegel waar we in kijken met onze beperkte liefde, maar ooit 
zal ik tot mij-zelf gekomen slechts uit liefde bestaan.  
Dat schept vertrouwen en geeft moed om vol te houden in de beproevingen 
van de liefde. 
 
 
Stilte  
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♪ Staan in licht— Dubbellied   Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

 

Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag,  

uit hoe diep luchtledig werden wij zo onbestaanbaar onontkoombaar: 

Ik en jij, kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij? 

 

Dag van vandaag, vervreemd, hereigend, zoekgeraakt, hervonden, 

wie zijn wij? Liefde ternauwernood te leven, ik en jij. 

Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur. 

 

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag, 

uit hoe diep versteende moederschoot, zal Hij ons roepen  

en wij zullen nieuw en bloot staan in morgenlicht  

onstuitbaar vrij, zo licht als Hij. 

 

Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag 

uit hoe diep luchtledig werden wij zo onbestaanbaar onontkoombaar  

ik en Gij, kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij? 

 

Dag van vandaag, vervreemd, hereigend, zoekgeraakt, hervonden, 

wie zijn wij? Leven ternauwernood te harden, ik en Gij. 

Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur 

 

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag, 

uit hoe diep versteende moederschoot, 

zult Gij mij roepen—ik zal blakend nieuw en bloot naast U staan in licht 

onstuitbaar vrij, zo nieuw als Gij. 
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Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

 
In het lied “LIEFDE WANHOOP” dat gezongen werd,  

klonken de woorden: 
“Noem mij, ken mij weer, heradem mijn leven”. 

Petrus zou het gezegd kunnen hebben toen hij tot het besef kwam dat hij Jezus 
verloochend had. 

Het zou ook een smeekbede kunnen zijn  
van een hopeloze vluchteling,  

die alle mogelijke humaniteit, compassie of liefde moet ontberen. 
God mag weten, wat de zin is van het god-geklaagde lijden  

en de pijn die vluchtelingen -ook wereldwijd- wordt aangedaan. 
 

Ten aanzien van het werk voor “onze vrienden in de opvang”  
proberen we hen hierin te verstaan,  

ook al komt er kritiek en ervaren we onbegrip.  
Een flinke dosis uithoudingsvermogen is er nodig.  

Het gaat er om, dat we echt om hen geven,  
dat ze ons ter harte gaan, dat we hen willen aanzien. 
Het geeft een goed en fijn gevoel, als dat overkomt  

en dat maakt sterk. 
“Maak hun geluk toch 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.  

 
In februari mochten we van u ontvangen op de bankrekening:  €  592,50  

N.D.A. is U er heel erkentelijk voor. 

 
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 
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 ♪ Zolang ik weet  Tekst en muziek: Jeanne Marie Vos 

  
Voorbeden  
Laten wij bidden tot God. 
Wij bidden u om liefde en goedheid; juist voor die momenten waarop we be-
proefd worden en het moeilijk hebben.  
Mogen wij troost en steun ervaren in Uw liefde en in de liefde van de mensen 
om ons heen.  
Mogen wij blijven hopen en ervaren dat er perspectief is. 
 
Bidden wij voor alle mensen, die zich dagelijks inspannen om de fundamentele 
rechten van de mens te beschermen. Geef hen de kracht om het goede te blij-
ven doen. 
 
Bidden wij voor Paus Franciscus, die op 84-jarige leeftijd een gevaarvolle reis 
onderneemt. Dat de hoop die hij aan de christenen in Irak geeft, een aanzet 
mag zijn tot duurzame, wederkerige verdraagzaamheid. 
 
Bidden we voor de mensen die alleen zijn of zich alleen gelaten voelen. Dat 
hun uitzichtloosheid mag omkeren in perspectief, op hoop dat het anders 
wordt, op geloof dat het beter kan en op liefde die verwarmt. 
 
 

♪ Acclamatie: God bewaar mij Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers 
 

  God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek 
  “Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen, 

 Ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.” 
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Bidden wij voor Nederland. Dat de verkiezingen de aanzet mogen zijn tot de 
vorming van een regering, die werkt aan de oplossing van de grote nationale en 
internationale problemen, waarmee wij leven. 
 
Wij willen bidden voor moed en kracht om vol te houden voor mensen die wor-
stelen met grote tegenslagen in hun leven. Dat ze hoop houden en liefde mogen 
ervaren van de mensen om hen heen. 
 
Bidden wij voor onze zoon die onlangs een operatie heeft ondergaan en die nu 
rekening moet houden met een nabehandeling. Moge hij Uw - nabij zijn -  blij-
ven ervaren en de weg op gaan naar herstel. 
 
Bidden wij voor alle zieken, dat zij de kracht ontvangen om hun lot te dragen.  
Dat zij zich gesteund voelen door de zorg en liefde van de mensen om hen 
heen. 
 
Goede God, U kent ons, 
U kent onze beproevingen, ons vallen en opstaan, onze hoop en onze twijfel 
Wij vragen U: Maak de liefde in ons voelbaar en tastbaar,  
zodat we elkaar blijven behoeden en doen leven. 
 
 
 
♪ Onze vader in het verborgene Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Onze Vader in het verborgene 
uw naam moet worden gekend en volbracht 
uw rijk van vrede zal worden gevestigd 
uw wil geschiede: hemel op aarde. 
Geef ons vandaag ons brood, en morgen, 
scheld kwijt onze schulden 
zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld. 
En beproef ons niet boven onze kracht. 
En bevrijd ons uit de macht van onrecht. 
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Slotgebed  

Zegen ons Levende. 
Sta op in ons denken en doen 
Dat wij mensen van liefde en hoop 
Metgezel van U en elkaar mogen zijn.  
Zegen ons met het licht van uw ogen 
God, vader en moeder, omarm ons en behoed ons. 
Maak ons zacht en teder voor ons zelf en de medemens 
maak ons sterk en vuur ons aan 
Om als vrije mensen door de wereld te gaan. 
Amen 
 
Vredeswens en zegen  
We zijn aan het eind van deze viering. Het scherm kan uit, de deur van de Zwa-
nenhof gaat straks weer achter ons dicht. Dank aan allen die meewerkten aan 
deze dienst in wat voor vorm ook. We zijn en gaan elders, anders, toch hoop ik 
dat we ons met elkaar verbonden weten. Met een zegen voor elkaar mogen we 
dat uitdrukken in de hoop in de komende tijden elkaar weer liefdevol en lijfelijk 
te mogen groeten.  
 
Thuis en hier willen we  met onze handen geopend een zegen vragen bij God 
voor elkaar in liefde en verbondenheid.  
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
 
Mogen wij vandaag en morgen  
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
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♪ God mag weten Tekst: Hein Stufkens; muziek: Fokke de Vries  
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Als de liefde maar blijft winnen - Daniël Lohues  

 

Zolang de Oostenwind blijft waaien 
zullen bladeren blijven vallen 
Zolang de boer zal blijven zaaien 
zal de molen blijven draaien 
Zolang de zon zal blijven schijnen 
komen bloemen uit de knop 
En als de kippen blijven leggen 
komen kuikens uit de dop 

 

Zolang het vuur zal blijven branden 
schieten vonken naar de sterren 
Zolang de zee rolt op de stranden 
en er werk komt uit de handen 
Zolang de kinderen blijven zingen 
en alles gaat zoals het moet 
En als liefde maar blijft winnen 
komt het allemaal wel goed 

Zolang de lente maar blijft komen 
en dan de zomer, en dan de herfst 
En als de winter maar blijft dromen 
van nieuwe bladeren aan de bomen 
Zolang de maan gewoon blijft zorgen 
voor zilver licht en eb en vloed 
En als die liefde maar blijft winnen 
komt het allemaal wel goed! 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Pauline Kramer, Dieke Snoek en Mieke Spijker 

Voorganger: Pauline Kramer  

 

xxx 

 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen  en van CD’s 

van Het Twents Liturgiekoor  onder leiding van Bram van der Beek 

diverse instrumentalisten 

(worden genoemd in de aftiteling van de video) 

 

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 
 

 

 

http://www.zwanenhofviering.nl

