Deze viering werd voorbereid door:
Angelica Oude Wesselink, Herman Versluis, Elisabeth Dijkema, Marianne Sloot
Voorganger: Akke Fokje Stienstra

Uit de diepte….

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

Viering van Woord en Gebed in de cyclus
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

“Wonder boven wonder”

xxx

Zwanenhofviering 8 maart 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.

Vredewens
Zegen

♪ Die mij droeg Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Een mens, die zich kan blijven verwonderen, leeft, steeds opnieuw.
Geloven betekent: je openen voor het wonder van het bestaan.

Mededelingen
Inzingen
Stilte
2
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Acclamatie bij de voorbeden:

♪ Ubi Caritas et Amor

♪ Dubbellied—Staan in licht Tekst Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is God; muziek: Jacques Berthier

1. 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?
2. 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.
3. Maar ooit, God weet uit welke aardlaag
Uit hoe diep versteende moederschoot
Zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
Voorbeden afgesloten met: ♪ Onze Vader in het verborgene
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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Gebeden
Beurtgebed:
Links
Bidden
om het meest dringende,
het meest menselijke,

Rechts

de moed om te kiezen
vóór het leven
tégen de dood,
de kracht om recht te doen,
vrede te stichten,
lief te hebben,
Bidden
om de macht van de hoop,
het vuur van het visioen,
de spirit
om op weg te gaan
naar het beloofde Koninkrijk,
Bidden
om het meest dringende,
de mentaliteit van Jezus,
Allen:
Mens, mens tot het uiterste,
Mens naar Gods hart,
Mens die wij mogen zijn.
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Woord van welkom en inleiding op het thema

Collecte en instrumentaal ♪
Collecte project:
Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Ongetwijfeld heeft u het ook weer gezien:
Die stoet vluchtelingen,
weg uit die afschuwelijke hel van oorlog in Syrië.
Maar dan niet welkom in het buurland,
in feite weggejaagd worden daar.
Opnieuw stapelten leed en ellende zich op.
Hun leven is ternauwernood te harden.
Vervreemd en zoekgeraakt kloppen ze
aan de deur van “fort Europa”.
De hardheid en ook de twijfel aan die deur is groot.
Samen kunnen we met hen misschien biddend uitroepen:
”Uit de diepte roepen wij Jou, wees voor hen een oor dat luistert.”
“Onze vrienden in de opvang” hebben deze nare fase achter de rug.
Maar hoewel het nu wat rustiger voor hen hier is in Nederland,
ze zijn er nog niet.
De procedurele weg is lang en spannend
waarin fouten gemaakt (kunnen) worden.
Verre van leuk als je daar slachtoffer van wordt.
Dan is het zaak: De minste mens een naaste zijn,
opdat geluk zal wedervaren,
aan wie verworpen waren.
Wat fijn dat u dit o.a. weer waar gemaakt heeft door uw collectebijdrage.
Op 9 februari j.l. bracht U € 876,73 bij elkaar in de Hofkerk te Oldenzaal.
Heel veel dank daarvoor!
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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Openingsgebed
Kyrie ♪ Uit de diepte—Antifoon Tekst: Kees Waaijman; muziek: Tom Löwenthal

De nood van de wereld

♪ Uit de diepte - beurtzang bij psalm 130
Tekst: Kees Waaijman; muziek: Tom Löwenthal

Antifoon:

Uit de diepte roep ik jou
Wees voor mij een oor dat luistert
Hoor mij om genade smeken

Uitzien, uitzien is mijn ziel
Ik hunker naar een woord van hem.

Mijn ziel ziet naar mijn meester uit
meer dan wachters naar de morgen,
wachtend op de morgen
Refrein allen: Een oor ......
Antifoon: 1. Koor, 2. Allen: Uit de diepte.......
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Refrein allen:

♪ Verdoofd en schamper Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Eerste Lezing: Mc 5; 1-20

♪ Die om mij smeekt

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

Refrein 1: 1. Koor; 2. Allen

Die mij niet sleurde, niet duwde, maar wenkte over uw drempel
Die de sluier van mijn angst niet scheurde, maar optilde
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde, dat ik wilde.
Refrein 1
Ooit door geruchten over U geknecht.
Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U
Refrein 2: 1. Koor; 2. Allen

Tweede lezing: Mt 4; 1-11
Instrumentaal
Overweging
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Stilte
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