“De waanzin voorbij”

Viering van woord en gebed in de cyclus

“Maak mij nieuw”
Zwanenhofviering 10 oktober 2021
- GezondheidHuis Zwanenhof -

Inleiding: Maak mij nieuw…
Het lijkt erop dat voor veel mensen het hoogtepunt van de pandemie achter
ons ligt, een nieuw tijdperk ligt voor ons. Vraag is: gaan we terug naar het
oude normaal, van vóór de pandemie? Of zien we kans om van de komende
tijd een andere, nieuwe en betere tijd te maken, waarin daadwerkelijk
stappen worden gemaakt naar een ‘ander normaal’?
Dit kunnen we niet zonder terug te blikken en te wegen wat deze tijd ons
heeft gebracht. Daarnaast vragen we ons ook af hoe we er nu voorstaan.
En ook willen we ons richten naar de toekomst.
Wat hebben we nodig om ‘begeesterd’ stappen te zetten naar morgen en
overmorgen?
Het is aan de politiek om concrete stappen te zetten om voornemens en
goede ideeën te vertalen in beleid, wetten en concrete maatregelen.
Het is aan ons, die zich christen weten, om perspectieven en woorden te
vinden, die de bakens kunnen vormen en houvast kunnen geven om de
ongewisse weg naar de toekomst te plaveien.
Daarin gaat het om verbinding te zoeken, naar en met elkaar, en met de
wereld. En tegelijk: zoeken waar de stem van de Eeuwige doorklinkt, waar
zijn/haar gezicht zichtbaar en aanraakbaar wordt, en waar schaduw van de
Onzienlijke ons in onze zoektocht kan overkomen.
Onder het thema: “Maak mij nieuw” gaan we op weg,
vier staties lang… de toekomst tegemoet.
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♪ Instrumentaal piano en gitaar
♪ Wees hier aanwezig

PP 343

Woord van welkom – inleiding thema
Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar zijn en welkom jullie thuis
die een week later deze viering kunnen meemaken. Zwanenhofgangers, want
dat blijven we in deze ruimte en ook daarbuiten.
Lang hebben we uitgezien naar dit moment, waarin het weer enigszins normaal
begint te lijken. Niet die lege kapel, waarin woorden vervliegen in een ruimte,
maar nu met de blikken in jullie ogen, het voorzichtig samen zingen en bidden.
Nee we voelen ons allemaal nog niet even vrij. Ieder heeft misschien een eigen
gevoel van mogelijk onzekerheid en twijfel om bij elkaar te zijn. Kan dit allemaal al wel? Een appél om rekening te blijven houden met elkaar. En vanuit dat
gevoel van verbondenheid wens ik ons samen een goede viering.
Maar toch even terug in die tijd…..Het staat ons nog vers in het geheugen. Die
eerste persconferentie, ministers die indringend aan het woord zijn, een gebarentolk die woorden tot leven brengt, een volk met miljoenen aan de buis gekluisterd.
We moesten weer luisteren naar wat ons gezegd werd. En ga nou zelf eens na
hoe lang dat geleden is en dat ons opgedragen werd te luisteren. Met zijn allen
in een lock-down. Onze vrijheid leek ontnomen. ‘Houdt afstand en gebruik je
gezonde verstand!’
De pandemie bepaalde de waan van de dag. Er kwam veel op ons af. We zien
de hartgrondigheid van lijden en sterven en krijgen respect voor de zorgmedewerkers. Machteloosheid klonk door in de commentaren, nog steeds geen medicijn gevonden. In welke waan van de dagen kwamen we terecht en wanneer
zou het ooit voorbij zijn? Kunnen we ons oude leven weer oppakken?
Er kwamen reacties, ja daar zijn velen goed in. Ieder zijn eigen mening, een eigen oordeel. Spanning tussen loyaliteit, een gevoel van saamhorigheid en ontkenning, afvalligheid, viruswaanzin, debatten, verwijten, onwaarheden.
Dimensies in ons samen leven kwamen uitvergroot naar voren: eigen belangen, wantrouwen in gezag, achtergesteld en buitengesloten voelen, een roep
om gehoord te worden, erkend te zijn, hoe hebben we het zover kunnen laten
komen?
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En in welke waan kwamen we terecht of is het de vraag ‘welke waan kwam
door de pandemie aan het licht?’ In welke waan leefden of leven we eigenlijk?
En nu in deze viering het thema ‘De waan of waanzin voorbij…..” in een vieringencyclus van ‘Maak mij nieuw…”
Is er die boodschap nog in ons geworteld, onze eigen bron van vernieuwing,
een toekomstperspectief van geloof, hoop, verwachting, verlangen, dat verder
reikt en boven onszelf uitstijgt?
Iets dat meer is dan dat ene individu, maar een som der delen die ons samenleven verbindt en ieder sterker maakt.
Of zoals Paulus al schreef ‘Jullie zijn één lichaam met meerdere ledematen. Richt
u op de hoogste gaven en verlies niet zijn samenhang.’
Bloemstuk………
Stilte …..gebed
God, wij zoeken U, Eeuwig Aanwezige
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat
noemen wij dan niet Uw naam?
Als wij voor U zwijgen,
omdat wij geen woorden vinden,
komt Gij dan niet in ons aan het woord?
Eeuwige die ons zo vreemd bent,
en zo vertrouwd,
dichter bij ons
dan wij bij onszelf zijn.
Maak ons aandachtig
voor uw aanwezigheid.

♪ Een schoot van ontferming

PP 206
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Eerste lezing: 1 Kor.12: 6, 11, 13, 14, 26, 27 Vele gaven, één Geest
Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze
allemaal en bij iedereen teweegbrengt.
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij
zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu
slaven of vrije mensen zijn.
Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.
Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

♪ Instrumentaal gitaar
Tweede lezing: Jakobus 1: 19-27
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten
om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig
is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook
doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand
die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf,
maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat
blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar
handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een
dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is
alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood,
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

♪ Instrumentaal piano
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Evangelielezing Mt.7, de verzen 1-8 en 12
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden,
en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je
de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen;
die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je
worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat
is het hart van de Wet en de Profeten.
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♪ Boek jij bent geleefd Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen
Koor:
1. Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven In mijn letters staat geschreven dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.

Koor:
3. Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven Mozes heeft de weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus,
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.
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Overweging
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Overweging: De waan voorbij…….
De waan? De waan van de dag….De waan voorbij?
In onze voorbereidingsgroep moesten we even op gang komen en nadenken
van wat we er ons bij voorstelden. Trouwens niet alleen naar aanleiding van die
pandemie.
‘De waan of is het waanzin?’ vroegen we ons af. De waan van de dag een gevoel
van in een waan te leven, geleefd te worden of lijden aan een leegheid in het bestaan.
De waan van de dag….het dagelijkse nieuws dat op ons afkomt, de ellende, de
beelden, de reclame, onze hebberigheid, ons consumeren.
De waan van de dag…. misschien die dagelijkse arbeid van leven in regels en systemen, waarin je gevangen of bevangen bent. Een gevoel van geleefd te worden,
beperkt in een eigen vermogen van denken en handelen. Doen wat je gezegd is.
De waan van de dag….. leven met een slopende ziekte, wachten op dat ene
hoopgevende bericht, het verlies van een dierbare, of de stilte van het alleen
zijn en hopend op dat ene telefoontje, dat ene bezoek, dat misschien morgen zal
komen.
De waan van de dag…. de waanzin en schaamteloosheid van wat mensen elkaar
kunnen aandoen, waar mensen, ja mensen, toe in staat zijn door oorlog, criminaliteit, machtswellust en misbruik.
De waan van de dag…..waarin we zoeken naar verbinding in een samenleving,
waar de vanzelfsprekendheid van maatschappelijkheid tanende lijkt en vluchtigheid hoogtij viert.
‘Geloof je nog dat het wat wordt?’ zegt iemand. We willen ons immers niet laten leiden door pessimisme. Onderzoeken en statistieken wijzen uit dat het eigenlijk best beter gaat in deze wereld. Cijfertjes die de waarheid spreken. Het is
maar net met welke ogen je kijkt.
Maar wat is onze werkelijke wereld waarin wij willen leven, wij zelf? In welke
waan leven we zelf, wat is ons doen en laten? Nee, we willen ons niet laten ontmoedigen. We willen mensen een plek geven, tegenwicht bieden aan die negativiteit, waardevol zijn, verbinding blijven zoeken, kleine dingen doen in het
dienstbare, iets dat bij je past, luisteren naar jezelf en hoe kom ik of blijf ik op
het juiste spoor, doorbreek ik die waan van alle dag.
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We zoeken naar een ommekeer. Hoe kunnen we weerbaar zijn tegen de angst
en ons verlies van onze vanzelfsprekende veiligheid en vertrouwdheid? Kijken
we voldoende in die spiegel en stellen we ons steeds die vraag: welke betekenis
geven wij aan ons bestaan?
In de grondgedachte gaat het om waarachtigheid. Willen we meer zien dan wat
ons opgedrongen wordt in dat vele van hetzelfde. En komt of blijft er toch die
verwondering, ons verlangen, waar we genegenheid in vinden. Blijven we ontdekken dat het anders kan, beter kan en dat we onze ideeën en idealen niet
verloren laten gaan in de storm van de tijd, de onrust en de angst. Worden we
aangesproken en aangespoord in dat het waard is om geleefd en geliefd te zijn
en vertrouwen te geven en te ontvangen? Of zullen we na die pandemie weer
ons eigen gangetje gaan en gaan we terug naar een oud normaal, die vervreemding en die waan van de dag?
Drie eeuwen voor Christus sprak die kleine profeet Micha al: ‘Er is jou, mens,
gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.
En Mattheüs herinnert ons aan die gulden leefregel: ‘Behandel anderen steeds,
zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Een leefregel die bijna als van alle
tijden is, basis en bron van vele religies en levensbeschouwingen.
Een leefregel zo van zichzelf sprekend zou je zeggen….maar toch. Maar toch…
het lijkt er op dat het in onze tijd van vrijheid wordt uitgelegd als: in ons eigen
belang, onze eigen vrijheid nemen en kunnen kakelen wat in ons opkomt.
Raken we onze mores, onze goede manieren kwijt? Nee, ik wil niet moralistisch
doen, al nijg ik er soms toe. De gevolgen van ons spreken en handelen zijn vaak
ver te zoeken. Heeft vrijheid ook nog zoiets van verantwoordelijkheid in zich?
En dan wordt het stil…..we lezen die brief van Jakobus. Sommigen beweren dat
hij een broer van Jezus is. Hij schreef maar één brief, althans er is maar één
brief van hem opgenomen in de handelingen.
En met wat voor eenvoud roept Jakobus mensen aan als hij schrijft: ‘Ieder mens
moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in
het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niets voort dat in
Gods ogen rechtvaardig is.’
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Een aansporing om tot een solidair, gemeenschappelijk scheppen te blijven komen. Vertrouwen boven wantrouwen. Jakobus bemoedigt mensen die te lijden
hebben in hun geloof om tot een nieuw leven komen. Een aanmoediging om
staande te blijven in beproevingen en ankers te blijven vinden in het leven van
alledag. Een boodschap, zo herkenbaar en actueel in deze tijd, waarin het benoemen van geloof en hoop zo vaak gemeden wordt.
Jakobus verhaalt eigenlijk over die hedendaagse beproevingen van crises, onzekerheid, angst waarin hoop verloren lijkt. Hij vraagt daarbij om wijsheid en vertrouwen in een Godsgeloof, wat een waarachtig geloof kan zijn in het schone
en ware. Om staande te blijven en ons tot leven te blijven roepen, zonder aarzeling.
Ja en wat klinkt er meer door in die boodschap van Jakobus: ‘Geen woorden
maar daden’. Maar kijken en luisteren naar onszelf, naar die ingesleten denkbeelden en onwerkelijke fantasieën van alle dag, om aan díe waan voorbij te
gaan.
Handen uit de mouwen en goede en mooie dingen doen. Zichtbaar zijn naar die
onzichtbaren, waar kijken niet genoeg is. Hoorbaar zijn naar hen die roepen,
waar alleen horen niet genoeg is.
Een stem geven aan hen die gebroken zijn, machteloos en uitgesloten, waar
spreken alleen niet genoeg is. Onrecht weerspreken en niet met elke wind meewaaien, nederigheid en mildheid betrachten en ruimte te scheppen.
Kom tot leven, waar leven niet genoeg is. Doorbreek die waan van de dag, waar
één dag niet genoeg is en elke dag die ene nieuwe dag is.
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♪ Hoor maar ik wil niet horen

PP 251

Collecte en ♪ instrumentaal fluit en gitaar
Collecte project:
Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Waanzin:
Oorlog, moeten vluchten,
geen dak meer boven je hoofd,
Met meer dan 10 mensen “wonen en slapen” in een tent,
geen vrijheid, enz.
”De waanzin voorbij”. Wat een mooie droom!
Een droom, die we toch willen proberen te realiseren,
door onze voeten te richten op de weg van de vrede,
en het daarom ook uitzingen:
”Toekomst van vrede, laat ons niet vallen!”
We staan in deze viering ook stil bij de lezingen.
“Hoorders zijn, maar ook daders”.
We zien het geconcretiseerd door de ondersteuning van
“onze vrienden in de opvang”.
Momenteel hebben ze naast bed, bad en brood
ook veel begeleiding nodig, om zonder angst te kunnen leven.
De schaalopbrengst in september bracht € 225,32 op. Super!
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:
NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne o.v.v.
Collecte Zwanenhofvieringen.
Het ANBI-nummer is: RSIN 8137 85 704
Mogelijk van belang voor belastingaftrek!
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Voorbeden
♪ Kom adem ons open Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal
Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook

zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Eeuwige, opnieuw staan wij voor u in deze viering waarin wij de Blijde Boodschap van Uw zoon Jezus tot ons laten komen: Eert de Heer uw God en bemin
uw naaste als u zelf.
Het klinkt allemaal zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar toch brengen we er
vaak maar weinig van terecht. We worden afgeleid door de waan van de dag,
de waanzin van onze samenleving, we zijn vaak stuurloos en de richting kwijt.
In alle nederigheid en bescheidenheid leggen wij onze gebeden hier voor U
neer, dit durven wij door uw zoon Jezus die ons heeft gezegd dat wij staan geschreven in de palm van uw hand.
Daarom zingen wij u toe: Kom adem ons open.
Onze wereld zit vol problemen rond het klimaat, de vluchtelingen, de armoede,
oorlogen en honger. Wij bidden u, maak ons sterk opdat wij datgene kunnen
doen wat in ons vermogen ligt om aan te pakken; dat wij niet schouderophalend wegkijken.
Bidden wij voor de jonge mensen op deze wereld, dat zij mensen om zich heen
vinden die hen sterk maken en kundig om de grote problemen van nu en de
toekomst aan te kunnen pakken.
Bidden wij voor de moeders en vaders, familieleden, onderwijzers en anderen,
dat zij het zo belangrijke voorbeeld kunnen geven aan onze jeugd.
Bidden wij voor onze leiders: dat zij mogelijkheden zien om zich daadwerkelijk
in te zetten voor het welzijn, de gezondheid, het onderwijs , het werk en woningen van de mensen. Kom adem ons open.
is overleden en waarvan we vandaag afscheid nemen.
…
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Bidden wij voor onze zieken, voor de mensen die nog steeds worstelen met de
Corona en voor al die andere mensen die getroffen zijn door ziekte, leed en
ongemak.
Bidden wij voor al die mensen die door hun werk meehelpen aan de opbouw
van onze samenleving. Mensen in de zorg, het onderwijs, de bouw en de voeding; ambtenaren en bestuurders. Voor al die mensen die dag in dag uit ervoor
zorgen dat wij allemaal kunnen leven in dit land.
Kom adem ons open.
En bidden wij voor de intenties die vandaag door de mensen in deze kapel zijn
aangereikt. Bidden wij voor….

♪ Onze Vader in het verborgene

PP 84

Vredewens
Soms lijkt het allemaal zo dichtbij
Soms kun je het zomaar voelen
Soms kun je het zomaar zien
En soms hoor je de wind, de wind die fluistert
en belooft als je goed luistert
dat er vrede komt,
misschien vandaag of morgen.
En hoor….
wij zingen, bidden en spreken het al
Vrede voor jou
Met ons eigen gebaar

♪ Vrede voor jou melodie: Tom Löwenthal
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Slotgebed en zegen
Mededelingen
Na de viering van 14 november zal er een evaluatie zijn – we kijken terug, maar
ook vooruit. Iedereen van harte uitgenodigd. Zie ook de berichtgeving in de
Nieuwsbrief
Stilte…
Eeuwige, wek ons tot leven
Uit die waan van de dag
En maak ons nieuw
Zoals het was in uw begin
Zoals U ons zult maken in het nu
Vernieuwd van licht en stem
Gekend en bevrijd
Uw evenbeeld
Die de ene naam
Vader, Zoon en Geest
In zich draagt
En er zijn zal steeds opnieuw
die bron van levend water Amen

♪ Van grond en vuur
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♪ Instrumentaal gitaar en piano
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Deze viering werd voorbereid door:
Hubert Schledorn, Annemiek Ross, Vincent Kuiper en Ruud Souverijn
Voorganger: Alouis Otten
xxx

U hoort liederen opgenomen tijdens voorgaande repetities
van Het Twents Liturgiekoor onder leiding van Bram van der Beek

xxx

Jos Beunders, piano; Marion Rohaan, dwarsfluit; Vincent Kuipers, gitaar
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
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