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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.
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Woord van welkom door Susan van Os
Lieve vrienden van de Zwanenhofviering
In april ging Ben Hovels ons voor in deze geheel nieuwe vorm van samenkomen.
Vandaag mag ik, Susan van Os, jullie van harte verwelkomen. Wat fijn dat je ervoor
gekozen hebt om je op dit moment met elkaar te verbinden, samengeroepen volk
van God.
In deze samenkomst zingen we onze liederen, openen Het Boek dat ons steeds
weer inspireert en brengen onze gebeden en intenties voor de Eeuwige.
Het is bijna niet te bevatten wat wij in deze tijd meemaken: het coronavirus en
maatregelen die ongekend ingrijpen in onze manier van samenleven. Dit lijkt alle
aandacht weg te trekken van wat er ook nog is. Tweede zondag van mei: aandacht
voor onze moeders. Mei 2020: 75 jaar leven in vrijheid. Oorlogservaringen van toen
en nu; verhalen over bezetting en bevrijding.
We brengen alles wat ons bezighoudt samen voor de Eeuwige.
Meer dan ooit hebben we honger naar levengevende woorden. Woorden die richting geven aan een nieuwe weg. In onze cyclus “Wonder boven wonder” horen we
de helende, genezende stem van Jezus: Sta op, pak uw mat op en loop.
We ontsteken het licht van de Opgestane, we openen de Heilige Schrift en bidden,
zingend: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, wek uw kracht en kom ons bevrijden.

♪ Wek uw kracht en kom ons bevrijden
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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Evangelielezing: Johannes 5, 1-9a
Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem.
In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws
Betzada heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden.
Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was.
Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: “Wilt u gezond
worden?”
De zieke antwoordde: “Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water”.
Jezus zei: “Sta op, pak uw mat op en loop”.
En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep”.

Overweging
We lezen vandaag over een ontmoeting met de Levende, de Opgestane
een verhaal over ziekte en herstel.
Ziekte is in het Johannesevangelie steeds een symbool voor een verbroken verbinding met
je innerlijke bron. Een man die 38 jaar verlamd is.
Het getal is al een teken op zich. Na de bevrijding uit het Angstland, 2 jaar later bereikt het
volk de grenzen van het beloofde land. Maar na een verkenning gelooft men niet in Gods
belofte. Ze keren zich af van hun bestemming en nog eens 38 jaar, een troept die sloft en
zwerft de richting kwijt.
Zo is deze man: verlamd, onmachtig, totaal afhankelijk van hulp van buitenaf; hopend op
een magisch moment van genezing.
Al die zieken daar bij elkaar, vechtend om op dat moment als eerste bij het water te zijn.
Ieder voor zich….
In onze voorbereiding, dit keer in de vorm van een videoconferentie, deelden we onze eigen ervaringen van onmacht en verlamming.
“Met het coronavirus komt er iets over me heen, dat groter is dan ikzelf. Ik kan me weerloos voelen, het maakt me bezorgd en bang. “
Iedereen is er vol van: de angst om zelf besmet te worden; de pijn om je geliefden niet te
kunnen bezoeken en aan te raken; de onzekerheid over je werk, je bedrijf; het gemis van
je vrienden, het samen zingen.
We zijn met velen die lijden en vanwege de maatregelen worden we teruggeworpen op
ons zelf. Ieder voor zich?
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En de onzekerheid over de toekomst geeft ons nog geen perspectief. We zijn als in de
woestijn, herkomst en doel verloren. Verlamming en depressiviteit liggen op de loer,
zonder te weten waar naar toe komen we tot stand, bewegingloos.
In die situatie richten wij ons op die Ene, die door de eeuwen heen is meegegaan, zoals
een moeder zorgt voor kinderen haar toevertrouwd, en waarborgt dat zij leven.
In een oeroude psalm bidden we, zingen we, smeken we: Keer je niet af, ontferm je over
onze angstige ziel. Laat dit alles mij niet verslinden. Houd de herinnering aan jouw belofte in leven: Jij zult jouw volk bevrijden, onze steden herbouwen en ook onze kinderen
zullen daar wonen in vrede. Keer je niet af.

♪ Keer u niet af—naar psalm 69
Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Hans Smout

Laat de vloed, de diepte mij niet verslinden.
Laat de mond van het graf niet boven mij dichtgaan.

Refrein 1

Ik wachtte op troost, maar niets
Ik hoopte op iemand,
maar ik heb niemand om mij te helpen gevonden.

Refrein 1

Veeg mijn naam niet weg uit het boek van het leven.
Dat ik mag opgeschreven staan bij uw vrienden
Zult Gij mij redden, zo arm als ik ben en vernederd?
Alle ontrechten zullen opleven in U.

Refrein 2

1. Koor 2. Allen
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Refrein 1

Hemel en aarde zullen uw naam verkondigen,
en ook de zee met alles wat daarin leeft.
Hij zal zijn volk bevrijden, hun steden herbouwen,
en ook hun kinderen zullen daar wonen in vrede.

Refrein 2

Vervolg overweging
Jezus ziet de man en weet van die 38 woestijnjaren.
Hij spreekt de eerste woorden op weg naar verandering:
Wil je gezond worden?
Een confronterende, schokkerende vraag.
Jezus herinnert de man aan de eigen wil, de eigen kracht,
maar de man antwoordt nog zoals hij het al die tijd heeft benaderd, de oorzaak buiten
zichzelf leggend, niemand helpt mij en er is steeds iemand eerder bij het water.
We lezen het Johannesevangelie, waarin Jezus is:
In den beginne het woord, roeping, opdracht en zegen.
En dat woord klinkt nu: Sta op neem je mat op en loop!
Niet in één magisch moment, maar op onze levenslange reizen klinkt die stem in onze
oren: elke dag opnieuw:
kies voor het leven, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen weg,
neem je geschiedenis je mat met je mee, en ga, loop, zet die eerste stap, kom in beweging.
En hij werd gezond, met die eerste beweging van opstaan wordt hij weer verbonden
met zijn eigen kracht, hij neemt die slaapmat op, is klaarwakker en gaat…..
En al gaande is er ruimte voor een kiertje licht, ontstaan nieuwe perspectieven.
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Het kan heel verhelderend zijn, ons leven te zien
als een labyrinth, de weg, stap voor stap, naar binnen en weer naar buiten
als een pelgrimage, een reis naar een heiligdom, waarin vooral de weg zelf het doel is
als een beweging van mensen van de Weg, hem achterna, de Levende, de Opgestane.
Mijn yogalerares vroeg om een collage te maken waarin ik laat zien:
“wat helpt mij in deze periode? ”Wat geeft me moed, een beetje vertrouwen, waardoor valt
er wat last van mijn schouder. Wat zet me in beweging? Wat houdt me gaande?”
En dan blijkt het dagelijkse wandelingetje in de buurt, een fietstocht door het Twentse land,
het telefoontje of appje van een vriend, het lezen van een mooi boek, het bloemetje tussen
de harde steen…. God wat is er veel wat me gaande houdt. Als ik het maar wil horen en
zien…
Het is oefening in het tellen van mijn zegeningen.
Een van ons vertelde over Lourdes, wat hij daar had gezien en ervaren: het wonder kan geschieden als je je situatie durft te aanvaarden. De energie die gaat zitten in het verlammende verzet van de angst, komt vrij.
Dan mag het waar worden: dat we elkaar tot zegen zijn, om te gaan een weg van dagen
Liefdesweg die ooit zal leiden naar een menselijk bestaan.
Kan ik me overgeven aan dat aanbod om te leven?
Hoor ik die stem die mij aanzegt: Sta op neem je mat op en ga?
Durf ik mijn eigen weg te gaan, verbonden met mijn bron, vertrouwend op de liefdevolle
belofte: Ik zal er zijn?
In uw handen, lieve God, beveel ik alles….
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♪ In manus tuas

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Luc Löwenthal
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Voorbeden
Gij die uw naam hebt uitgeroepen: sta op en ga!
Ga mee in ons midden
Houdt ons gaande, Hoor ons bidden:
Voor onze kleinkinderen geboren in coronatijd:
Nowi en Pim Mathieu, onze andere kleinkinderen
en alle andere kinderen op deze wereld.
Dat zij van jongs af aan liefde en geborgenheid ervaren en in vrede mogen leven.
voor Martine, Els en Susanne,
wilt u hen ondervangen met uw wieken tot ze op eigen kracht weer 'verder' kunnen 'vliegen'.
Voor ons allen, die nu leven in vrijheid en in de gebondenheid van afstand houden.
Dat we er voor elkaar mogen zijn, onbaatzuchtig, onbevooroordeeld.
Geef ons de moed en de kracht te zijn voor de ander
Eeuwige en Levende in ons midden,
Geef ons inzicht in dat wat er in ons leven gebeurt, alles heeft toch zin en betekenis.
“Ik zal er zijn” is uw Naam.
Mogen we dit ervaren ook in onze verslagenheid, door de corona-crisis.
Geef ons kracht en moed ons blijvend in te zetten voor een wereld,
zoals bedoeld was met uw schepping.
Bidden we voor Zr. Angelina, die na ruim 101 jaren in het Andere Leven is aangekomen.
Moge het vele goede dat ze gedaan heeft in ons blijven leven.
God vader en moeder,
Ik bid u, geef ons vertrouwen, geef ons rust,
dat we ons niet laten sturen door angst.
Geef ons die wijsheid, opdat we het goede doen
En geef ons liefde, waardoor we oog en oor hebben voor onze naaste,
zodat we bereid durven te zijn te helpen waar het nodig is.
Onze vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
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Collecteproject Noodopvang Dakloze asielzoekers
Bij de prachtige paasviering on-line hoorden we de boodschap:”Ga” en deze keer vernemen
we “Neem je mat op en loop!” Als we in de schoenen gaan staan van onze vluchtelingen
dan is het best mogelijk dat ”onze vrienden in de opvang” en heel veel vluchtelingen met
hen deze woorden ook gehoord en verstaan hebben, hoe dan ook en om wat voor reden
dan ook.
Zij zijn gegaan en pakten hun boeltje bij elkaar en liepen. Waarom? Meestal omdat het niet
meer om uit te houden was in hun leven vanwege oorlog, bedreigingen, honger.
Ook wij blijven “gaan” en hebben “onze mat op te nemen en te lopen” en wel naar een
“nieuw normaal”.
Hopelijk nemen we ook onze vluchtelingen mee als de economie herzien wordt.
Want het vluchtelingenprobleem blijft voorlopig. We hopen ook, dat ons project in de aandacht blijft van de Zwanenhofvierders.
De afrekeningen van april zijn nog niet binnen. Wat de aprilviering heeft opgebracht kunnen we dus niet meedelen. Weet wel : Ook kleine bedragen zijn welkom.
Alvast onze dank!
NL23 RABO 0309 429447 t.n.v Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
Het ANBI-nummer is: RSIN 8137 85 704

Slotwoord Susan van Os
Wat ons hopelijk helpt is ons met elkaar verbonden weten
in deze maandelijkse viering
en sinds deze week ook met een 2-wekelijkse nieuwsbrief
met een bemoedigende “KNIPOOG”.
Ik hoop dat er met de verruiming van de maatregelen,
zoals deze week werden afgekondigd
ook wat verruiming en opleving mag komen in ons hart en beleven.
Dat we zo rond Pinksteren in een oerbijbels gebaar
wat meer naar buiten mogen gaan.
En dat we we elkaar daarna zo vellig en snel als mogelijk is weer zullen ontmoeten.
Laten we bidden om zegen
Vanmorgen waren we met elkaar verbonden
in het Licht van Pasen,
met de Stem van de Opgestane in onze oren
en zingend durven we even onze zwaartekracht vergeten en gaan.
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Het ga je goed, lieve vriend
En weet: Het neemt ons bij de hand
dat woord, geduldig voert het ons uit Angst land weg naar vrijheid.
Als een waterval van licht, van inzicht en vertrouwen
Zo overkomt Gij mensen,
ik besta uw woord en ga.
Dat dit woord ons mag zijn: roeping, opdracht, zegen.
In de naam van de Eeuwige, Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest
Dat het zo mag zijn.

♪ Lied van woord en weg

2.

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg,
zo hoog, zo heet en droog laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

3.
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Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, I
k besta uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.

De viering is voorbereid door Ruud Souverijn, Gerard Driehuis en Victor Schmidt
Voorganger: Susan van Os

De volgende Zwanenhofviering: 14 juni 2020

Verantwoording van de liederen:
Wees hier aanwezig: uitvoering door Amsterdamse Studentenekklesia
( CD Wees hier aanwezig, 1992)
Naar psalm 69 - Keer u niet af
uitvoering door Twents Liturgiekoor (CD Het afscheid voorbij, 2001)
In manus tuas
uitvoering door Twents Liturgiekoor (CD Het afscheid voorbij, 2001)
Lied van woord en weg: uitvoering door Koor voor Nederlandse religieuze muziek
(CD Een mens te zijn op aarde, 2007)

Instrumentaal piano: Humus, componist: Wim Beunders
uitvoering door Jos Beunders (CD Beelden van God- beeld van Goed, TLK 2007)

Verantwoording afbeelding:
LONDEN, GROOT-BRITTANNIË - SEPTEMBER 19, 2017: De Jesus Heals-lamme man op het
gebrandschilderd glas in St Mary Abbot's kerk op Kensington High Street.
….
Techniek: Gerard van Os
De opmaak van deze tekstversie : Susan van Os
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