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De zin van het leven 
 
De najaarscyclus gaat over “de zin van het leven”. Heeft het leven zin? En 
gaat het dan om “zin van het leven” of om “zin in het leven”?  
Aanleiding  tot de cyclus is het boek van Fokke Oebema “De zin van het 
leven”, waarin de auteur n.a.v. een hartstilstand, 40 gesprekken voerde met 
heel uiteenlopende mensen over zgn. ‘zinvragen’. Ieder zijn eigen zin… Ook 
de bijbel bevat een meervoud aan zinverhalen… En wij, ieder van ons, draagt 
zijn of haar eigen zin- en onzinverhalen met zich mee. Zin-zoeken dus, dit 
najaar… 
 
Iedere zondag zal een deelthema van de zinvraag aan de orde komen.   
In het najaar  zullen de vieringen gaan over  
“wanhoop en hoop” (september),  
‘huilen en lachen’ (oktober),   
‘vitaliteit en eindigheid’ (november) en  
‘verwachten en teleurstelling’ (december) 
 
Steeds bevestigen we, dat de zin van het leven zich ontvouwt in contrasten. 
Tussen vitaliteit en eindigheid… bijvoorbeeld.  
Met aan de ene kant dat soms zo vanzelfsprekende gevoel, dat je de hele 
wereld aankunt en fluitend door het leven kunt gaan. “Pluk de dag”, zuig het 
leven in je op, geniet…je leeft maar één keer. 
En, aan de andere kant en bijna in tegenspraak hiermee, de ervaring dat het 
leven ontregeld wordt, geblokkeerd, dat het stokt of zelfs stopt. Memento 
Mori, gedenk, dat je sterfelijk bent.   
  
Balanceren tussen deze twee polen van vitaliteit en eindigheid is niet alleen 
een opgave, maar kan ook genade worden, als het lukt dit vol te houden. Dit 
te mogen vieren op 1 november geeft uitzicht: heiligheid en heelheid, voor 
ieder van ons…  
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De Paaskaars wordt aangestoken  

♪ Gegroet, jij, jij  Tekst: Herman Verbeek; muziek: Chris Fictoor  

 

Welkom  
Van harte welkom hier in onze Zwanenhof of U thuis met ons verbonden.        
Op uitnodiging van de Kerngroep mag ik vandaag uw voorganger zijn. Gehol-
pen door de voorbereidingsgroep, het Twents Liturgie Koor en mensen achter 
de schermen hopen we, dat we elkaar blijven vasthouden om samen ons ge-
loof te vieren. 

Deze vieringencyclus is geïnspireerd op de verhalen van onze verre voorou-
ders, Aartsvaders en Aartsmoeders én het boek van Fokke Obbema ‘De zin 
van het leven’ – gesprekken over de essentie van ons bestaan. In deze viering 
het verhaal van Christa Anbeek.  

In de vorige viering maakten we kennis met Sara, de vrouw van Abraham en 
hun zoon Isaak (‘Hij die lacht’). Vandaag staat het verhaal van Abraham cen-
traal.  Geroepen door een Stem blijft hij op pad gaan in geloof en vertrouwen, 
bijna oneindig lijkt zijn leven. 

Ons thema is: ‘Vitaliteit en eindigheid’. Passend in deze tijd van Allerheiligen, 
waarin we onze heiligen, onze heiligheid en heelheid vieren en Allerzielen, 
waarin we onze geliefden, die ons voorgingen, gedenken.  
 
Soms lijkt het zo vanzelfsprekend, dat gevoel dat je de hele wereld aankunt en 
fluitend door het leven kunt gaan: Carpe Diem- Pluk de dag - Vergeet vooral 
niet te leven. De focus lijkt te liggen op dit leven: je leeft maar één keer, dus 
geniet ervan!  
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Maar tegelijkertijd zijn er die contrastervaringen, die op je weg kunnen komen.  
Hoe actueel in deze tijd? 
Bewust of onbewust is er het Momento Mori (Gedenk te sterven), een gevoel 
van eindigheid: het vasthouden en loslaten, ons zijn met en afscheid nemen 
van een ander, herinneren en vergeten (vergeven misschien) en mogelijk plan-
nen maken van wat wil en kan ik nog.  
 
Stilte 
…. 
 
Stem in de stilte, spreek tot ons 
Uw Woord dat ruimte schept 
Uw Woord dat bevrijdt 
Uw Woord dat richting geeft 
Spreek tot ons en houdt ons gaande, Amen  
 

 

♪ Kyrie eleison uit Hij onze God, Hij Een; Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvelmans 

Gebed om ontferming 
Met slechts de woorden ‘Ik zal er zijn’  
kondigt de aanwezigheid van de Eeuwige zich aan  
en in die nabijheid vragen wij om ontferming: 
voor die momenten dat we de roep om erbarmen niet hoorden, 
voor die momenten dat ons gevraagd werd om op te staan,  
om in beweging te komen voor rechtvaardigheid,  
voor die momenten dat eerlijkheid en integriteit in het geding waren 
en we onze ogen gesloten hielden, 
voor die momenten dat ons geloof op de proef werd gesteld 
en er vertrouwen had kunnen zijn…. 
Ontferm U over ons. 
Amen 
 
♪ Kyrie eleison  
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Het verhaal van Abraham (uit Genesis) 
Abraham staat in de lijn van Adam, de mens, en van Noach, de trooster. Zijn 
vader Terach was al op weg gegaan vanuit Oer, de plek waar de menselijke 
maat verdwenen was, naar Kanaän. Hij is echter onderweg blijven steken in 
Haran. Als Terach overlijdt zegt de Eeuwige tegen Abram: “Trek weg uit je 
land, uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je ma-
ken tot een groot volk. Ik zal je zegenen, jouw naam groot maken, en jij: word 
tot zegen!” (Gen 12, 1-2) 
 
En Abram gaat. Hij trekt naar Kanaän, samen met zijn vrouw Sarai en neef Lot, 
met heel zijn hebben en houwen: een daad van vertrouwen. Het begin van 
een zwervend bestaan, vreemdeling overal waar zij komen. 
 
Abram toont zich niet alleen een man van vertrouwen. Waar het zo uitkomt 
overheerst de angst en bedriegt hij de Farao door te doen alsof zijn vrouw 
niet zijn vrouw is, onderhandelt hij met de Eeuwige over het lot van Sodom 
en Gomorra, en vooral: Dat nageslacht laat op zich wachten. Hun kinderloos-
heid zal toch niet het einde zijn? Abram gaat mee met een plan van Sarai om 
een zoon te verwekken bij haar slavin Hagar, ook een vreemdelinge, mee on-
derweg. Hagar baart Ismaël, dat is een verhaal apart. Dit is Abrams ultieme 
poging om zijn toekomst te beïnvloeden en zijn naam veilig te stellen.  
 
De Eeuwige echter zoekt hem op, herinnert hem aan de belofte van een groot 
volk en sluit een verbond met Abram: ‘Ik ben de Ene, de Ontzagwekkende. 
Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een 
verbond aangaan. Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven en je zult stam-
vader worden. Je zult voortaan niet meer Abram, maar Abraham heten, want 
ik maak je vader van veel volken’ (Gen.17,1-3) Ook Sarai krijgt een nieuwe 
naam: niet meer Sarai, mijn vorstin, maar Sara, vorstin over vele volken zal ze 
heten. 
Abraham en Sara blijven echter tot op hoge leeftijd kinderloos, hun vertrou-
wen wordt op de proef gesteld. De Eeuwige verschijnt opnieuw aan Abraham. 
Hij zegt: ‘Ik kom over precies een jaar bij jou terug en dan zal Sara een zoon 
hebben.’ Gen.18,2_ 
De belofte van de Eeuwige wordt vervuld door de geboorte van Isaak, de lach 
breekt door, de toekomst gaat open. Maar de Eeuwige spreekt tot Abraham: 
‘Roep je zoon van wie je zoveel houdt en ga naar het gebied, waarin Moria 
ligt. Daar moet je hem offeren op de berg die ik je wijzen zal.’ (Gen.22,1-2) 
Abraham recht zijn rug, gaat op weg en geeft gehoor aan wat God hem ge-
zegd heeft. 
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En tot slot lezen we Genesis: 25, vers 8 en 11: 
 ‘Abraham stierf in gezegende ouderdom; na een lang leven blies hij de laatste 
adem uit en werd met zijn voorouders verenigd.  
Na Abrahams dood zegende God Isaak, zijn zoon, die ging bij de bron Lachai-Roï 
wonen, wat betekent ‘de bron van de levende die mij riep’.  
 
 
♪  Schriftlied  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
Die chaos schiep tot mensenland 
Die mensen riep tot zinsverband 
Hij schreef ons tot bescherming 
Zijn handvest van ontferming, 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft, 
Woord dat trouw blijft. 
 
Dat boek waarin geschreven staan 
Gezichten, zielen naam voor naam, 
Hun overslaande liefde, 
Hun overgaande liefde, 
Hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft, 
Licht dat aan blijft. 
 
Zijn onvergankelijk testament 
Dat Hij ons in de dood nog kent. 
De dagen van ons leven 
Ten dode opgeschreven 
Ten eeuwig leven omgewend 
Schrift die mensentoekomst schrijft, 
Naam die trouw blijft. 
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Het verhaal van Christa Anbeek. 
Theologe Christa Anbeek vertelt in het boek ‘De Zin van het Leven’  over haar er-
varingen. Op jonge leeftijd verliest ze haar moeder, haar vader en lievelings-
broer. De beide laatsten door een zelfgekozen dood.   
Zij zegt: ‘Elke ademhaling, elke stap, elke beweging verwijderde mij verder van 
mijn overleden vader, moeder en broer. Ik dacht dat ik het antwoord moest vin-
den, waarmee zij verder hadden kunnen leven. Ik moest de zin van het leven ont-
dekken, voor mezelf, maar vooral voor hen. Alleen op die manier kon ik de dood 
bezweren. Ik heb me vergist. Je hebt geen reden nodig om te kunnen leven. Je 
hebt een goede reden nodig om te kiezen voor de dood. In al die jaren heb ik die 
niet gevonden. Het gemis blijft en staat altijd in verbinding met mijn eigen erva-
ringen.’ 
Later tijdens een wandelvakantie wordt haar vriend een hartstilstand fataal.  
Zij zegt: ‘Na 9 jaar kwam daarmee een eind aan de meest harmonieuze en ge-
lukkige periode in mijn leven. Ik was helemaal kapot van zijn dood.’  
Ze wordt geconfronteerd met haar eigen verleden, maar kiest er voor met alle 
motoren full speed voor het leven te gaan.  ‘Ik dacht weg van dit ravijn.’ Tot een 
burn-out hierop volgt. 
Zij zegt: ‘Mijn leven is lang opgedeeld geweest in ervoor en erna. Je kleurt de zin 
van het leven in met hoe je je verhoudt tot het leven. Voor mij gaat het er vooral 
om het leven te kunnen omarmen, een overstijgende zin hoeft voor mij niet. Dan 
kies ik voor een gepassioneerd leven, met een sterke voorkeur en afkeer, met 
grote liefdes en diepe dalen. Als ik de pijn niet voel, dan voel ik de liefde ook niet. 
Waar het om draait, is: kun je erop vertrouwen dat er een nieuw begin mogelijk 
is? Als je het mij zou vragen wat geloven betekent, dan zou ik zeggen: diep ver-
trouwen. Dat haal ik niet zozeer uit mezelf, als wel uit anderen en uit hoe het le-
ven loopt. Als je geluk hebt, vind je telkens weer een weg. Anderen kunnen je 
daarbij helpen. Met hen kun je plekken creëren waar je van een contrastervaring 
kunt herstellen.’ 
 
 
 
♪ Instrumentaal intermezzo - Gitaar 
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Overweging 
 
Abraham – leven – vitaliteit en levenseinde 
Stel je voor, je woont in Boeiend Borne of Mooi Markelo of waar dan ook en je 
wordt geroepen door een stem ‘Trek weg uit je dorp of stad’ en alles wat je ei-
gen en vertrouwd is, laat je achter je. 
Abraham overkomt dat. Echt jong is hij niet meer, als die Stem – God, de Ont-
zagwekkende  – hem opdraagt te vertrekken naar een onbekende bestem-
ming. Met Abraham begint dan de geschiedenis van het Joodse volk. Niet die 
vele goden, maar Die Ene God, die Stem. 
De Eeuwige zal hem zegenen en aanzien geven. Abraham wordt Aartsvader 
van dat volk genoemd. Door zijn geloof trekt hij naar een land dat hem be-
loofd was, maar niet toebehoorde. Steeds is hij onderweg, een nomadisch uit-
zwerven. Hij geeft zijn zoektocht niet op, het wordt een reizen zonder terug-
keer. 
We lezen vandaag over Abrahams levenseinde. Een Ademtocht van vitaliteit 
en levenslust, van kwetsbaarheid en beproevingen doorstaan. In een daad van 
verschrikking offert hij bijna zijn zoon en dan die Stem weer te horen: ‘’Raak 
die jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God 
hebt.”(Gen.22,11). 
 Een leven van onzekerheid en twijfel ook. Hij onderhandelt met De Eeuwige 
over de verdorvenheid van Sodom en Gomorra, zoekend naar rechtvaardig-
heid en misschien wel vanuit zijn eigen verborgen agenda om zijn neef Lot en 
familie te redden? 
Abraham wandelde met God, zo wordt beschreven, een betekenisvol leven 
van vertrouwen in een belofte van wat komen gaat en nog niet zichtbaar is.’  
 
 

Christa Anbeek – kwetsbaarheid en de confrontatie met het levenseinde 
Het leven van Christa Anbeek lijkt in schril contrast te staan met dat van Abra-
ham. De zin van het leven, haar leven, lijkt abrupt ten einde, als haar vriend 
een hartstilstand fataal wordt:  
Zij zegt: ‘Ik was helemaal kapot van zijn dood.’  
Het wordt haar confrontatie met eerdere ervaringen van verlies in haar leven.  
Hoezo onderweg zijn – zin in het leven?  Vertrouwen in een belofte van wat 
komen gaat en nog niet zichtbaar is?  
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Het zicht is haar ontnomen, het is donker en het is de vraag of de zon ooit weer 
gaat schijnen. Leven in de eindigheid, het vitale verdort, verlies, eenzaamheid, 
er alleen voor staan en soms misschien een uitgestoken hand.  
Hoe herkenbaar zijn die persoonlijke ervaringen van verlies, plotseling, ingrij-
pend of voorzien na een lang leven van samen of alleen? Hoe beklim ik die Berg 
van de Ziel en vind ik weer antwoorden op levensvragen om tot inkeer en om-
keer te komen. Wat is waardevol in mijn leven en heeft mijn leven zin? 
Ze komt tot een antwoord, misschien niet afdoende, maar toch: 
‘’Dat je leeft is genoeg. Door op weg te gaan ben ik nieuwe schatten tegengeko-
men.” 
 
Onze eigen beleven 
In onze voorbereidingsgroep hebben we een geanimeerd gesprek over de ver-
halen van Abraham en Christa Anbeek.  Wat betekenen ze voor ons? En hoe 
duiden ze ons op het thema van vitaliteit en eindigheid? 
Abraham volgt in vertrouwen een stem die hem op weg wijst. Soms kunnen we 
dat niet vatten. Dat verzoek om die stem te volgen bv. om zijn zoon te offeren. 
Onnavolgbaar is zijn volgen en met welke zin en betekenis? Het inboezemen 
van ontzag? 
En dan is er toch steeds weer die Stem, die Abraham een wending en richting 
geeft. Het lijkt erop dat Abraham steeds op zoek is naar zichzelf. Hij zwerft en 
die reis lijkt belangrijker dan de bestemming.  
Iemand zegt: ‘Ik ga wel eens op weg en zie dan wel waar ik uitkom. Voor mij 
hoeft alles niet zo vast te liggen. Dat geeft ook ruimte om iets nieuws te ontdek-
ken.’  
Bij ons komt de vraag op: wat is eindigheid en zijn er niet steeds in ons eigen le-
ven die eindigheidsmomenten van afscheid nemen van dierbaren, verlies van 
gezondheid, een liefdesrelatie die eindigt, maar ook afscheid nemen van je 
werk en collega’s, waaraan je zoveel waarde hechtte? Het zijn momenten die 
voorbijgaan soms in het voorbij van het leven.  
En welke wending konden we zelf geven na die momenten van verlies, pijnlijk 
soms, weerkerende herinneringen en hoe hervonden we onszelf?  
Iemand zegt: “Soms moet je geluk hebben of is het toeval? Eigenlijk zocht ik an-
der werk en ik had geen relatie meer. Er gebeurde iets wat niet op mijn lijstje 
stond. Een ontmoeting veranderde mijn leven en ik hervond mijn levensgeluk.’   
Iemand anders vertelt: ‘We geven zorg aan onze moeder. Ze is op hoge leeftijd 
en zorgbehoevend. Zij zegt vaak: ‘zolang ik jullie ken, neem ik die luier en rol-
stoel wel op de koop toe.”.  
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Reflectie en afronding 
Levensverhalen, levensvragen, de zin van het leven, betekenis en waarde geven, 
van waarde zijn. Vitaliteit en eindigheid zijn daarin misschien wel kernwaarden. 
Vitaliteit als een bron van energie, levenslust en levensgeest. 
En in de Eindigheid beseffen we onze vergankelijkheid, begrenzing en beperkin-
gen. Niet alleen van het leven, maar ook in wat ons lief is.   
Abraham heeft die ervaring: Laat achter je wat je lief is, zekerheid geeft, een 
keerpunt in het leven, vind nieuwe kracht, nieuw geloof, vertrouwen, niet alleen 
vanuit of in jezelf, maar bij die Ander. Luister ook. 
Vanuit nieuwe ervaringen omarmt Christa Anbeek weer het leven, hoe je je 
kunt verhouden tot het leven, inzien dat er een nieuw begin mogelijk is, waarin 
plekken te vinden te zijn om te herstellen. 
Carlo Leget, een ethicus, schrijft:  
‘Het leven loopt dood zonder zinvolheid. Een betekenisvol leven is niet maakbaar 
of planbaar. De zin van het leven wordt ontdekt. Daarvoor is gezonde levenslust 
nodig, is de vriendschappelijke betrokkenheid van anderen nodig, maar ook een 
leefwereld, waarbinnen betekenissen kunnen oplichten.’ 
Het zijn nogal woorden in deze tijd, waarin een pandemie ons verwijdert van el-
ke nabijheid en ziekte en lijden zo zichtbaar wordt, zekerheden ontnomen, 
offers moeten brengen. 
En met welk gevoel aanhoren we in de lezing van Abraham ‘Ga met je zoon naar 
het gebied, waarin Moria ligt’.  ‘Moria’, wat betekent ‘door JHWH uitgekozen/
voorbeschikt’ en nu op ons netvlies als de naam van een vluchtelingenkamp op 
Lesbos, waar zovelen wachten, overleven en zoeken naar nieuwe wegen. 
Vanuit kwetsbaarheid en beperkingen raakt ons het lijden en de uitzichtloos-
heid en tegelijkertijd zijn er dan die vragen, die de voltooidheid van het leven 
raken: als er een leven is van eenzaamheid en de moeilijkheid om te leven toe-
neemt,  er een gevoel is er niet meer toe te doen, een zich niet meer  kunnen 
uiten op een vertrouwde manier, het verhaal niet meer gehoord wordt,  er le-
vensmoeheid is en afkeer van afhankelijkheid, terwijl het zorgwekkende  juist bij 
deze mens om aandacht vraagt! 
 
Levinas zegt:  
‘Zin heeft te maken met de zorg voor andere mensen, met de gemeenschap,   we 
kunnen niet onze eigen zin zijn, we hebben met de ander te maken.’  
In goede en slechte tijden. Geluk kun je niet alleen maken. Er is altijd een ander 
nodig, die daarin kan geven, delen en ontvangen. Hoe waardevol in die momen-
ten van machteloosheid, onvermogen, zwakheid en kwetsbaarheid.  
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Tijdens mijn theologiestudie maakte ik kennis met Thomas. Hij geeft me een for-
se hand, hij is niet verlegen in woord en gebaar, goed toegankelijk en hij vertelt. 
Thomas, een vijftiger en zoals dat dan wordt genoemd: verstandelijk beperkt. 
Thomas zegt: ‘Soms kijk ik naar de hemel en dan wil ik de sleutel van de poort 
van de hemel. Ik verkleed me als spook, zodat Petrus mij niet kent en dan pak ik 
de sleutel van de hemel. Ik doe de poort open en dan zie ik mijn overleden moe-
der weer.’ 
Ik verwonder me: hij is onbevangen, spontaan, levend in zijn wereld. Hij laat mij 
toe, al zijn er grenzen – grenzen die hij bepaalt – wanneer hij de poort van de he-
mel open wil zien. Ik zie zijn beelden van verdriet, maar hoor ook over zijn dage-
lijkse beslommeringen, het voeren van de dieren op de zorgboerderij. Hij heeft 
ruimte nodig, kijkend naar de hemel, beelden van zijn verlangen. ‘Kon ik haar 
maar zien?’ 
Thomas kijkt nog eens naar de hemel – hij wil de sleutel van de poort van de he-
mel. Hij mist zijn moeder. Kon ik haar maar zien? Zijn moeder die liefdevol voor 
hem was en die hij nog zo nodig had. Hij kijkt nog eens naar de hemel en zoekt 
naar de hand die naar hem uitgestoken wordt, de stem die naderbij komt en een 
‘onbekende’, die met hem meegaat op zoek naar……’ 
Kunnen we op die reis, ónze levensweg, blijven gaan en ontdekken? Met een 
Stem van vertrouwen, in ons en buiten ons, iets of iemand die ons aanspoort in 
ons wandelend onderweg zijn, met bezinning op onze eigenheid, een vitale zoek-
tocht, oneindig misschien, nieuwe schatten ontdekken,  misschien niet aanko-
men op je bestemming,  maar een belofte aan onszelf of van die Ander, de Eeu-
wige, die Er-zijn-zal,  volgend en achterna.  
Zo moge het zijn 
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♪ Tussen de tijd Tekst: Jannet Delver; muziek: Tom Löwenthal 
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Collecte en muzikaal  ♪ 

Noodopvang Dakloze Asielzoekers 

Heel diep leeft ook bij de vluchteling 

 - misschien wel de reden van zijn vlucht -  

om “Zin aan het leven te willen geven”.  

Veel vitaliteit wordt er opgebracht om de sprong te maken.  

Wat komen ze niet allemaal tegen op die weg? 

Ad Wijlhuizen bad voor hen het onderstaand gebed,  

zo passend bij het thema van deze viering. 
 

Dat jij, die gegaan bent, toen op een dag, zomaar, 

omdat het niet anders meer kon. 

-God weet hoe het was-  dat jij mensenkind, 

gegaan langs moeizame wegen, met velen door duistere nachten, 

aangespoeld aan onze grenzen, dat jij, nu je hier bent, 

ja dat jij ogen mag ontmoeten, die jou zien, 

handen, die jou omarmen,  

harten, die jou verstaan en je stiltes verdragen. 

Dat jij, zo overgeleverd aan mij en anderen iets mag ervaren 

van de Vriendelijke, Erbarmende en Levenschenkende. 

Want weet je, de toekomst is ook van jou. 

Deze aarde, deze lucht,  ze komt je toe, je bent zo nodig. 

Eeuwige, beweeg mij, houd ons bewogen, 

In de naam van de liefde, in Jezus’ naam. Amen  
 

In september mochten we voor hen € 625,- ontvangen. 

In oktober t/m 19/10:  gestort op bankrekening NDA : €  330,00. 

 De “oktober-opname-viering” in de Zwanenhof gaf  € 127,10. 

Totale opbrengst oktober (tot en met 19/10)  € 457,10. 

Fantastisch die financiële ondersteuning. Veel dank! 

 

 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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Voorbeden  
Laten we proberen om onze aandacht te richten op de Levende  
en onze zorgen, onze verlangens en onze dankbaarheid te delen met,  
Die onder ons is. 
 
Eeuwige, 
Zie ons worstelen om ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. 
Soms is er chaos in ons hoofd door alle tegenstrijdige berichten en belangen. 
Sterk ons vertrouwen en voedt onze verantwoordelijkheid. 
Dat we niet ten koste van de ander onze eigen weg gaan. 
Sterk ook hen die, op welke manier dan ook, persoonlijk geraakt worden door 
de corona pandemie. 
 
Liefdevolle, 
We bidden dat jouw diepe liefde in en om ons heen, ons menselijk handelen 
mag sturen.  
Dat vragen we voor onszelf. 
Dat vragen we voor politieke leiders en invloedrijke bestuurders van bedrijven 
en organisaties. 
Dat niet financiële belangen en macht, maar liefde voor onze wereld en wat 
daarop leeft, richtinggevend zijn bij het nemen van beslissingen.  
 
Jij die er altijd bent,  
We staan vandaag stil bij Richard van Goethem en Maaike Soeverijn en alle 
mensen die zijn overleden en die we meedragen in ons hart.  
We missen hen én we zijn dankbaar voor hun leven.  
We vragen jouw zegen over hen en over onze herinneringen.  
 
Persoonlijke intenties…. 
 
Levende,  
We danken jou dat we hier vandaag met jou mogen delen wat er in ons om-
gaat.  
We zijn dankbaar dat jij altijd meegaat op onze reis door dit leven.  
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We bidden samen het 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. 
 
Slotwoord – slotgebed en zegen 
Vitaliteit en eindigheid: misschien wel een allesomvattend thema van ons mens-
zijn, in de warmte van het licht en het duister van de nacht.  
Wij hier samenkomend in deze kille, bijna lege kapel en straks naar het warme 
kopje koffie thuis. En naar ik hoop hebt u van huis uit in deze viering verbonden-
heid  gevoeld in ons samenkomen op afstand. Laten we hopen en bidden dat 
het snel weer anders wordt, maar bovenal dat het u allen goed mag gaan vooral 
in deze lastige tijden.  
Veel dank aan de inspirerende inbreng en de inzet van de voorbereidingsgroep, 
het Twents Liturgiekoor, de muziek, Gine voor het bloemstuk en de mensen 
achter de schermen voor de techniek en alle anderen die hun steentje hebben 
bijgedragen. 
 
Stilte 
 
Slotgebed en zegen 
Tot slot een tekst die mij werd aangereikt door Jan de Jongh, ons wel bekend. 
Het is van de Benedictijn Thomas Quartier uit het boekje “Open einde van je 
verlangen’. 
 
Hij schrijft: 
’Eeuwigheid bestaat omdat wij samen in staat zijn erop vooruit te lopen door 
onze levenspraktijk: ons zoeken naar God, ons geloof, onze hoop en onze liefde. 
Alles wat in die zin ooit bestaan heeft, zal er altijd zijn.’ 
 
En zijn gebed: 
Ik bid om licht van eeuwigheid. 
Ik weet mij geborgen 
door de toekomst die ieder moment in zich draagt. 
Moge ik nooit twijfelen aan morgen en overmorgen 
al lijkt het leven af te lopen. 
Mogen wij elkaar sterken in het lijden 
en onze vreugde met elkaar delen. 
Mogen we in stabiliteit op elkaar betrokken blijven 
gericht op de vervulling van alles: 
Oneindige vergankelijkheid en open einde van de tijd. 
Jij zult er altijd zijn. 
Zegen 
En laat ons vertrouwen op de zegen van de Eeuwige 
in de liefde en de opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus 
en in de Geest van vrede die met ons gaat en in ons is. 
 
Zo moge het zijn. 
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♪ Dan zal ik leven Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Het zal in alle vroegte zijn -  als toen. 

De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 

Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd. 

 

Het zal in alle vroegte te zijn - als toen. 

De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in, 

Bergopwaarts en worden wolken. 

 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee die haar doden teruggaf. 

 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. (2x) 

 

Dan zal ik leven. 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Annemiek Ross, Hubert Schledorn, Pieter van Vliet en Mieke Spijker  

voorganger: Alouis Otten 

 

xxx 

 

Het Twents Liturgiekoor   

onder leiding van Bram van der Beek. 

Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar 

De liederen zijn opgenomen op vrijdag 30 oktober 2020  

tijdens de repetitie in de Thaborkerk in Hengelo 

 

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

