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Inleiding   Als ik de liefde niet had… 

Hemelvaart is op komst. Nog een paar dagen en de Heer is definitief van ons 
vertrokken, definitief uit ons midden. Vanaf nu moeten we het zelf doen. Zelf 
de weg gaan, waarop hij ons voorging. Christus laat de mens alleen, maar 
niet uitzichtloos of richtingloos, maar vanuit het vertrouwen, dat de mens 
het ook kan.. De mens kan -vanaf nu- leven vanuit de Liefde, als gave én als 
mogelijkheid.  

Hoe die weg te gaan? Als een weg, die is geplaveid met goede voornemens? 
Bezaaid met morele oordelen over wat goed is en wat fout?  Anderen “ in de 
weg zitten” door jezelf en elkaar de maat te nemen?  

Paulus lijkt een andere weg te wijzen: de weg als mogelijkheid… de 
mogelijkheid het leven steeds opnieuw  te herscheppen vanuit de Liefde. 
Liefde, door God gegeven, aan mensen uitgedeeld om met elkaar te delen. 
Liefde als een weg om naar voren te gaan, verder naar wat ongewis is, 
waarin geloof (als fundament)  en hoop (als richtingaanwijzer) je de weg 
wijzen. Geloof, hoop en Liefde, maar de voornaamste daarvan is de liefde.  
Liefde is de onderlegger… en tegelijk dat wat overkoepelt. Leven vanuit en in 
Liefde.   
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♪ Aanhef Tekst: Huub Oosterhuis; 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. 
Zo wordt van aarde tot hemel 
Gij onze enige ware. 

 

Opening en welkom 
Goedemorgen, beste mensen, Zwanenhofgangers, 
in deze tijd van nog steeds meer ‘moeten’ in plaats van ‘ontmoeten’,  
toch samen onder weg, maar helaas vandaag hier niet op onze bestemming-
maar wel in een geest van liefde bijeen. 
We banen onze vieringen in deze cyclus in de weg naar liefde. 
Een weg van verlangen en hoop, waarin je mag wegdromen in visoenen, die in 
daadkracht tot leven kunnen komen. 
In deze bijzondere tijd waarin er wat hoop gloort in het beëindigen van allerlei 
beperkingen.   
En hebben we de afgelopen tijd goed doorstaan? Hopelijk hebben de meeste 
van ons de vaccinatie gehad en kunnen we tot wat meer bewegingsruimte ko-
men in deze toch altijd weer bijzondere maand Mei, met gedenk- en feestda-
gen. 
Vandaag is het Moederdag, de dag waarop je vroeger een tekening of plakwerk-
je had gemaakt om je liefde te tonen en bij het ouder worden nu is er misschien 
de lach van een kleinkind of het bezoekje of de herinnering aan je eigen moe-
der. 
Maar het is ook de tijd van 4 en 5 mei, van gedenken van bezetting en bevrij-
ding, van oorlog en vrede, van erkenning en vergeving,  
én de tijd van Hemelvaart en Pinksteren, in ons spreken over die ‘mannen van 
Galiea, wat staat gij op te zien naar de hemel’ en ‘kom Heilige Geest’, 
én  in deze viering zal het ons zoeken zijn naar die ene weg van liefde in navol-
ging van hem, die ons voor ging, Jezus van Nazareth. 
In het bloemstuk door Gine gemaakt, zien we het thema verbeeld……. 
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Gebed 

Barmhartige God, Schepper van al wat in en om ons leeft 

Wij bidden U, hier of waar we ook zijn 

Dat uw Geest van vrede onder ons mag zijn. Amen 

 
 
 
♪ Kyrië eleison   
Uit: Hij onze God HIJ Eén, tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvelmans 

 

 

 

 

 

 

Gebed om ontferming 
Uit: ‘Merkstenen’ 

Nagelaten spirituele teksten van Dag Hammerskjöld. 

Vanwege auteursrechten is de tekst niet opgenomen 

 

 

♪ Kyrië eleison   

 

 

Eerste lezing 
Uit: ‘Merkstenen’ 

Nagelaten spirituele teksten van Dag Hammerskjöld. 

Vanwege auteursrechten is de tekst niet opgenomen 
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♪ Gelukkig allen die uw wegen gaan (Psalm 119 vers 1-8) 
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Gelukkig allen die uw wegen gaan 
rechttoe rechtaan al doende uw Thora. 
 
Gelukkig allen die De Afspraak houden 
die U zoeken, uit de grond van hun hart. 
 
Wees gelukkig doe het onrecht niet, 
hebt Gij gezegd. En ik vernam uw stem. 
 
Doe dit en dat, zo en niet anders, zegt Gij, 
en ik ga, de weg van uw opdracht 
 
maar op wankele voeten, ik moet nog 
leren die levensweg te volgen 
uw voorgeschreven woorden te houden –  
moge ik nooit te schande staan. 
 
Moge ik de orde van uw recht doorschouwen 
ik zal U dankbaar zijn. 
Inzetten wil ik waar Gij op inzet. 
Wijk niet te ver van mijn zijde. 

 

Evangelie uit Johannes,  14, 1-14 
 
141Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats 
voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedge-
maakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen 
jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’  

 

5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als 
jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jul-
lie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’  
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8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we 
niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? 
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Va-
der te mogen zien? 10Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in 
mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader 
die in mij blijft, doet zijn werk door mij.  
 
11Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, 
geloof het dan om wat hij doet. 12Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij 
vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de 
Vader. 13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de 
Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14Wanneer je iets in mijn 
naam vraagt, zal ik het doen.’ 
 
 
♪ Instrumentaal Intermezzo 

 
 
Overweging 
‘Doe eens wat!’ Ik hoor het mijn twee bouwvakkende broers vroeger nog zo 
zeggen als er thuis weer eens een klus geklaard moest worden en om mij aan 
te sporen de studieboeken aan de kant te leggen of wanneer ik weer eens voor 
verschillende activiteiten op pad ging. 
 
‘Wat zou ik gedaan hebben?’ is een vraag die vaak bij me opkomt als ik bij ons 
in de buurt door het Weldamse bos in Stokkum loop en stil sta bij een schuil-
hut gegraven in de grond. Een plek waar bijna twee jaar lang tijdens de oorlog 
een Joods gezin met gevaar voor eigen leven is geholpen door buurtbewoners. 
‘Wat zou ik gedaan hebben?’ Met vertwijfeling in mijn hoofd loop ik verder. 
Vragen zonder antwoorden borrelen in mij op. 
 
Welke betekenis heeft mijn – onze liefde -  van barmhartigheid en vriendschap: 
‘Wat doe ik en wat zou ik gedaan kunnen en moeten hebben? Waartoe ben ik 
in staat?’ 
 
‘Gaat heen, wees wijs en ga in liefde de weg’. We kennen ons streven en ver-
langen voor ons doen en laten, vanuit de grond van ons bestaan. De liefde die 
verbindt, het leven schenkende, scheppingskracht van het goede, in Gods 
naam, naar beeld en gelijkenis.  
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We weten het wel, maar tegelijk is er het onvolmaakte en de onzekerheid, zo-
als de leerlingen dat overkomt:  ‘een naar de hemel staren, waar een redder in 
wolken opgaat’ (Hand.1, 5-6), maar door omstanders aangesproken worden 
met woorden: ‘wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie 
midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen.’  
 
Vertwijfeling: ‘Wat moeten ze doen?’ De leerlingen zoeken het bij elkaar en be-
zinnen zich. En dan enige tijd later ‘een geluid, een windvlaag, vlammen en 
vuurtongen, spreken in vreemde talen en elkaar verstaan in ieders eigen taal.  
Vol verbijstering en van hun stuk gebracht vroegen mensen aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ (Hand.2) 
 
Bewogen in beweging komen, soms in vuur en vlam, geïnspireerd zijn en elkaar 
willen verstaan.  
 
Maar de actualiteit laat vaak een ander beeld zien, de wereld lijkt wel  letterlijk 
in vuur en vlam te staan, controversieel, polariserend, extremistisch, populis-
tisch, bevolkingsgroepen uitsluitend, ik-gericht, doemdenkend en zonder per-
spectief. Wat maakt mensen nog koud of warm? 
 
En waar staan we zelf in ons eigen kijken naar talkshows waarin de strijd in bet-
weterigheid , van eigen belangen en bedachte inzichten, in bijna een creatie 
van eigen geloof, hoogtij vieren? 
Hoe is ons eigen meegaan in het  maakbaarheidsdenken in onze samenleving, 
waarin alles mag en moet kunnen, zelfs als het om zo genoemde liefde gaat? 
Soms lijkt het er op dat we leven in een doolhof van doodlopende wegen, geen 
uitwegen en ontstaat er misschien wel een gevoel van berusting. 
 
Vragen die in ons opkomen: 
Houdt liefde nog wel een belofte in of is het alleen maar een gevolg van wie we 
met elkaar zijn? 
En welk punt op de horizon zetten we zelf als het om liefde gaat? 
Liefde meer dan genegenheid, maar ook gericht op verantwoordelijkheid, 
rechtschapenheid en rentmeesterschap.  
Welk sociaal contract leggen we onszelf op als het gaat om transparantie,  eer-
lijkheid en integriteit en ons omgaan met elkaar?  
En zeggen we  ‘ik ga leven’ als het gaat om acceptatie, openheid, oog voor 
kwetsbaarheid of uitsluiting? 
En durven we nog te dromen dat het anders kan, beter kan? 



8 

Vragen die op ons pad komen, hopelijk op ons netvlies staan en  in onze  ge-
dachten opborrelen, niet altijd met pasklare antwoorden, maar richting geven 
op die weg van liefde.  
Niet in een exclusiviteit van christen-zijn of wat dan ook, maar als weggebrui-
kers, die soms verdwalen, op zijpaden zonder TomTom, maar met een innerlijk-
heid en gezond geweten,  zoekende zijn naar die ene weg, die naar het goede 
leidt.  
Vragen die onze passiviteit en apathie kunnen doorbreken en leiden tot funda-
mentele keuzes, een gepassioneerd zijn, onbaatzuchtig, de eigen leefwereld 
overstijgend, gevend en verbindend. 
 
Zoekend naar een geloof dat ons gaande houdt. Met een open geest de wereld 
tegemoet treden, of zoals Paulus schreef ‘niet stuurloos ronddobberen en met 
elke wind meewaaien’(Ef.4,14) en met een boodschap ‘Wees goed voor elkaar 
en vol medeleven’. 
 
‘God is liefde’ was het enige antwoord dat ik kreeg, toen ik in gesprek ging met 
mensen over de verbeelding van geloof. Niet het bestaan van God is of  was  
het antwoord op al die vragen, maar de wijze waarop mensen van binnenuit 
het bestaan van God zichtbaar willen maken, waarmee die horizon van liefde 
dichterbij komt en waarheid kan worden.   
 
Of zoals Augustinus al schreef: ‘Ik heb gezocht, omdat ik al eerder gezocht 
werd. Ik heb God op alle mogelijke manieren en op alle plaatsen gezocht, ech-
ter terwijl ik buiten was, was Hij allang binnen, binnen in mij.’ 
Vanuit onszelf gaat het om de liefde tot de naaste, de enige kracht die kan ver-
enigen zonder te vernietigen, een verbindingskracht, die levend en overtuigend 
kan zijn, vertrouwenwekkend naar een samenleving van samen leven.  
 
Ja, en er mogen, ik zou zeggen moeten, vragen blijven, zoals Thomas door blijft 
vragen: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer hoe zouden we dan de 
weg daarheen weten?’, waarop Jezus antwoordt: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven.’ - ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.’ – ‘Wie op mij ver-
trouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’ 
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‘Geef en er zal jullie gegeven worden’ (Lc.6,38). Liefde komt eerder tot ons in 
een vraag dan in een antwoord, als een mogelijkheid, een uitnodiging.  
Het gaat niet om het recht te ontvangen, maar om de bekommernis voor wat 
kwetsbaar is, niet vanuit een verschuldigd zijn, maar vanuit een vrijgevigheid. 
Met open handen naar de wereld om je heen wordt de liefde, in welke geaard-
heid dan ook, tastbaar, leven makend en ruimte scheppend.  
 
De software voor onze weg naar waarheid en leven is ons aangereikt. Soms 
heeft het een update nodig op het moment dat we te veel in gebaande paden 
onze wegen zoeken.  
Soms is het een ontdekken  ‘Op mijn levenslange reizen,  spoorloos zoekend 
langs de wegen, spoorloos trok voorbij de twijfel en de liefde deed mij opstaan’. 
 
Zo moge het zijn.  
 
♪ Levenslang Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Op mijn levenslange reizen  
twijfel donker achtervolgt mij  
liefde blind holt voor mij uit 
zing ik steeds op and’re wijzen 
over wie ik niet kan spreken, 
zing ik: ‘ooit mijn hart te breken, 
ooit mijn hart voor jou te breken. 
 
Opgereisd, pas halverwege, 
met een keel kapot gezongen 
met een hart voor wie gebroken 
kruip ik onder dorenstruiken, 
druk mijn ogen in de aarde, 
smeek dat nu het eind zal komen,  
smeek de dood dat hij zal komen. 
 
Mm…..spoorloos trok voorbij de twijfel, 
waar ik lag. 
De liefde keerde, 
zag mij, bracht mij drank en spijze, 
deed mij opstaan uit de dood. 
Nog een leven zal ik reizen. 
Nooit meer zonder reisgenoot. 
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Collecte en ♪instrumentaal 

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
 

Nadenkend over het thema van deze viering “Liefde is een weg“ is voor NDA 
misschien nog wel meer van toepassing : “Liefde is de weg”. 

 
De dakloze asielzoeker staat voor je deur. Hij klopt aan.  

Een totaal vreemde. Iemand, die geen kant meer op kan en al heel wat voor zijn 
kiezen heeft gehad. Het ergste, dat hij niet geloofd wordt.  

Er is dan maar één weg: De weg van de liefde. 
 

Al gaande de weg, hebben we zowel links als rechts een stok nodig.  
De ene stok: het geloof als fundament, de andere:  de hoop als richtingwijzer, 

zoals het voorwoord aangaf.  
Heel bijzonder, dat op die weg gelovige en hoopvolle ontmoetingen plaats vin-

den en dat vertrouwen gegeven wordt.  
 De Zwanenhofvieringen horen daarbij met o.a. ook prachtige financiële onder-

steuningen. Onze welgemeende dank hiervoor. 
In april kwam er € 602,50 binnen. 

 
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 
 

P.S. De groep N.D.A. is aan verjonging toe. Voelt U zich geroepen de groep  
te verjongen? Laat het weten! Tel. 074-2661324  
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♪ Acclamatie Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Voorbede 
Enige, die er zijn zal 
in de weg van waarheid en leven 
 
Wij bidden U 
voor ons staan in de wereld  
in ons vragen en zoeken 
onze twijfel en onzekerheid 
wij vragen U 
om bemoediging en troost 
in wat ons gaande houdt. 
 
Wij bidden U  
geef kracht aan hen die zich verloren voelen 
uitgesloten, niet gezien,  
voor hen die getroffen zijn door onze systemen en regels 
voor hen die slachtoffers zijn van criminaliteit, oorlog en terreur 
voor heb die op de vlucht zijn  
dat zij wegen van zekerheid vinden 
 
Acclamatie : Keer U om naar ons toe. Keer ons toe naar elkaar 
 
Wij bidden U 
Voor hen die getroffen worden in de pandemie 
door ziekte en de gevolgen daarvan 
in de verarming van sociale contacten 
in het ontbreken van werk en financiële zekerheid. 
Voor zorgverleners, mantelzorgers en beleidsmakers  
dat zij zich staande houden en de juiste keuzes kunnen maken. 
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Wij bidden U 

voor onze moeders, nog bij ons of in herinnering 

voor hen die ziek zijn bidden wij om kracht en herstel 

voor hen die ons ontvallen zijn, bidden wij 

 

Een voorbede voor Vincent en zijn partner Karin, 

opdat zij de kracht en de wijsheid mogen ontvangen ,  

om op een goede manier voor alle betrokkenen uit de huidige crisis in hun leven  

mogen komen. 

 

voor onze persoonlijke intenties 

 

 ♪  Gij die één en eeuwig zijt Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Luc Löwenthal 

Gij die één en eeuwig zijt, ver weg, onbeeldbaar God 

maar in uw Woord dichtbij; doe ons verstaan  

Gebed 

God, laat ons mensen 

de weg van waarheid en liefde gaan 

in aandacht voor kwetsbaarheid en gebrokenheid 

om te verenigen waar verdeeldheid heerst 

in de Geest van Jezus, uw Zoon. 

Amen 
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 ♪ Onze Vader verborgen  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Onze Vader verborgen 
uw Naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid en genade 
 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld 
niet één mens meer geknecht….. 
 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad 
Van U is de toekomst, kome wat komt 
Van U is de toekomst, kome wat komt 
 
 
Slotwoord en zegengebed  
Fijn dat er weer verbinding was in ons samen zijn -  Zwanenhofgangers -  
zo blijf ik ons maar noemen. Het goede gewenst de komende tijd 
en ik hoop dat we elkaar weer snel mogen ontmoeten. 
 
Dank aan allen die weer hebben bijgedragen  
om deze viering mogelijk te maken,  
zodat we onze weg kunnen blijven vervolgen. 
Dat we de moed opbrengen en dat er vertrouwen en bezieling in ons mag blijven  
en dat elkaar niet kwijtraken. 
 
Tussen alle tijden door - in flarden en in volle zinnen  
zo zoeken wij een weg naar jou  
die de naam Vader, Zoon en Heilige Geest in zich draagt 
en er zijn zal op alle wegen, die we gaan. 
Amen 
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♪ Tussen de tijd tekst: Jannet Delver; muziek: Tom Löwenthal 

Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen 

klinkt zacht in mij aanhoudend door mij botten heen 

tot in het diepste ruggemerg en daar nog boven 

een zin van ragfijn draad omspoeld: Ik zal er zijn 

 

Op zilte toon is deze naam vanuit mijn binnen 

verwarmd, omhuld, gekoesterd en door mij bevraagd, 

dan weer ontkend, als was het allemaal gelogen 

aan het geweten weer ontsnapt: los, vogelvrij 

 

Dan zie ik jou in flarden en in volle zinnen 

diepkoningsblauw daar in de verte bij de einder 

lopend op blote voeten en door water, 

zo zoek ik mij een weg naar jou: ik zal er zijn. 

 

 

♪  Instrumentaal 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Marius ter Ellen, Hennie Leliefeld, Alouis Otten, Mieke Spijker 

Voorganger: Alouis Otten 

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 

 

xxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


