
  

Viering van woord en gebed in de cyclus 

“Maak mij nieuw”  

Zwanenhofviering  12 september 2021 
 

- GezondheidHuis Zwanenhof -  

“Om geraakt te worden,   

steeds opnieuw” 
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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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♪ Pianospel  

 

 

Lock down Tekst:  Richard Hendrick, Franciscaner monnik, geschreven in het voorjaar 2020  

Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. 
Ja, er is zelfs dood. 

Maar, 
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai 
de vogels weer kan horen zingen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust 
de lucht niet langer stijf staat van de smog 
maar blauw en grijs en helder is. 

Ze zeggen dat in de straten van Assisi 
mensen elkaar toezingen over de lege pleinen 
en hun ramen openhouden, 
zodat zij die alleen zijn 
de geluiden van families om hen heen kunnen horen. 

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland 
gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. 

Vandaag is een jonge vrouw die ik ken 
druk bezig om in haar buurt 
flyers te verspreiden met haar nummer 
zodat ouderen iemand hebben 
die ze kunnen bellen. 

Vandaag bereiden kerken, synagoges,  
moskeeën en tempels zich voor 
om dakloze, zieke en vermoeide mensen 
te kunnen verwelkomen en onderdak te bieden. 
 
Over de hele wereld beginnen mensen 
te vertragen en te reflecteren. 

Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier naar hun buren. 
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♪ Dit huis vol mensen  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen     

 

 

Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid, 
voor hoe groot we eigenlijk zijn 
en hoe klein onze feitelijke controle, 
voor wat er werkelijk toe doet. 
Voor liefde. 
Dus we bidden en realiseren ons: 
Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolement, 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, 
maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte, 
maar de ziel hoeft niet te lijden. 
Ja, er is zelfs dood, 
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 
Word je bewust van de keuzes die je maakt voor je leven nu. 
Vandaag: Adem. 

Hoor, achter de fabrieksgeluiden van je paniek, 
zijn de vogels weer aan het zingen, 
klaart de hemel op, is de lente in zicht. 
En altijd worden we omringd door Liefde. 
Open de ramen van je ziel. 
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Woord van welkom 
Dit huis vol mensen mochten we net horen en zachtjes mee neuriën.                         
Fijn dat we weer bij elkaar zijn…                                                                                                      
Welkom ons allen hier en ook jullie die vieren in huiskamer of elders.  
Het digitale netwerk is nog niet stevig genoeg voor een directe uitzending en 
als u kijkt is het een weekje later. Ook kan het koor in deze ruimte nog niet 
zingen. Maar we horen ze wel en hiermee zijn we vertrouwd en zo verbinden 
we elkaar in  het vieren.                                                                                                                         
De Zwanenhofviering,  we zijn nu definitief terug in het GezondheidsHuis 
waar welzijn van mensen opnieuw centraal komt te staan. Dit past toch 
prachtig in het rijtje van retraitehuis, van bezinningscentrum…                                                
Deze nieuwe kansen voor dit gebouw en de nieuwbouw. Het sluit naadloos 
bij ons cyclus thema ‘Maak mij nieuw’… Ook dit gebouw met de mensen mag 
zich vernieuwen  ondanks tegenspoed weer een nieuwe weg te gaan.  
 
Corona …  het houdt ons nog steeds bezig…  het houdt ons ook gaande… U 
hoorde reeds de eerste lezing gedicht en gebed…                                                         
Kan het meer zijn dan een lastig moment in ons bestaan, meer dan verloren 
tijd?  
 
Zoals het bloemstuk gemaakt door Gine dit verbeeldt. De corona met het 
verdriet, het kaarsje brandend voor de overledenen met een boog in verbin-
ding gebracht naar hoop,  een boodschap gebracht door vredesduifjes…  
 
Door het Woord te horen en te bidden,  coronacrisis  te ervaren als een peri-
ode waaruit we ook lering mogen trekken.                                                                      
Het vormt een uitdaging om juist in tijd van crisis te zeggen:  Maak mij 
nieuw .    ‘Maak mij nieuw’,  als een kreet vanuit het hart en de ziel van je in-
nerlijke zelf.      Een weg van  geraakt en aangeraakt  te weten.                                                                                      
Als we de crisis op deze wijze tegemoet treden, dan zien we misschien soms 
even met andere ogen.. Willen we tenminste zicht houden op wat ons werke-
lijk in leven houdt en ons laat bewegen in doen en laten. 
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Gebed om ontferming met psalm 51, 12-15  

Laat ons bidden   

Eeuwige, 

U draagt ons, U raakt ons aan, 

U reikt ons de weg ten leven.. 

U die ons bezielt 

God van liefde en licht 

Keer ons naar binnen 

Keer ons naar buiten,  

Richten wij ons op de gebrokenheid  

In onszelf, In de wereld om ons heen; 

Laat ons doorschijnend worden voor uw licht zoals de psalmist spreekt 

“Schep, o God, een zuiver hart in mij 

Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig 

Verban mij niet uit uw nabijheid 

Neem uw  Geest niet van mij weg 

Red mij, geef de vreugde van vroeger 

De kracht van de sterke geest”   

Dat wij onze ogen en ons hart openen.. 

Ontferm u   Amen  

 

Lezing  Marcus 8, 22-26  uit de Naardense bijbelvertaling 

Zij komen aan in Betsaïda. 

Ze brengen een blinde bij hem, 

en roepen hem te hulp, 

of hij hem wil aanpakken. 

Hij neemt de blinde bij de hand 

en als hij hem buiten het dorp 

heeft gebracht, spuugt hij in zijn ogen, 

legt hem de handen op en vraagt hem: 

kun je al kijken? 
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Hij kijkt op, en heeft gezegd: 

ik bekijk de mensen, 

omdat ik (ze) zie als bomen,- 

die rondwandelen! 

 

Vervolgens legt hij wéér de handen 

op zijn ogen, 

en (nu) kijkt hij scherp en is hersteld, 

hij is alles tot in de verte 

helder gaan aankijken. 

Hij zendt hem uit, naar zijn huis, 

en zegt: als je maar niet in het dorp komt! 

 

 

 

♪ Lied van het bittere water Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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Toen werd het water gevonden. “ 
Het stond in poelen en meren bijeen,  
omkraagd door bloeiende stroken. 
Zij die het dronken, zeiden:  
“Dit water is bitter! 
Die ons een nieuwe geboorte beloofde,  
waarom laat Hij ons sterven in deze woestijn?” 
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 Overweging 

Coronatijd…een bittere tijd.   Tijd van crisis, dat mogen we wel zeggen. Een crisis 
die ons is overvallen in het voorjaar in 2020.  Niemand, wereldwijd, is er aan 
ontsnapt en de impact is gigantisch.                                                                                                       
De eerste lezing, het gedicht/gebed van de franciscaner monnik Richard Hen-
drick aan het begin van deze viering heeft ons hier in meegenomen.    
Zo herkenbaar meegezogen in de situatie …  die ons hiermee tegelijkertijd voor 
de vraag stelt:  wat doet het mij  aan emoties en ervaringen? Wat doe ik ermee?  
Hoe sta ik in deze crisis van zoveel meningen en feiten, regels en oplossingen? 
Word ik moedeloos, heb ik genoeg aan mijn kleine eilandje, of word ik aange-
raakt, word ik geappelleerd? Zie ik nieuwe parels van verbinding of denk ik,  het 
zal mij tijd wel duren?                                                                                                      
Ik weet wel bijna zeker dat deze gevoelens de revue passeren.    

Tijden van crisis raken ons door ongemak, door  verdriet, door boosheid door 
wat vanzelfsprekend lijkt dat niet meer is. Het opgesloten zijn in je flat zeshoog 
met drie kleine kinderen of op je kamer in het verpleegtehuis. Het afgesloten 
zijn van de kus, van de arm om je schouder. De tragiek om niet van je overleden 
geliefden fatsoenlijk afscheid te kunnen nemen, niet bij het stervensproces, niet 
bij het laatste afscheid.                                                                                              
Vreselijk, andere woorden zijn hier niet voor.  
 
Maar ook,  zoals we tijdens de voorbereiding zeiden raakten ons de nieuwe  
(her)nieuwde  positieve ervaringen: we zagen wat we niet meer konden zien, 
of .. aan voorbij keken:  blauwe lucht zonder viezigheid, geen vliegtuigen,  de 
schoonheid van de natuur vlak bij huis. De solidariteit die zichtbaar werd..   in 
het boodschappen doen voor de buren, het applaus op straat voor de verzor-
genden, de muziek vanaf de balkons.                                                                              
De creativiteit van mensen die elkaar stimuleerden en optilden; ook letterlijk in 
een hoogwerker om je honderdjarige moeder te feliciteren, de plastic jassen 
voor toch die omhelzing… vruchtbare creativiteit die het beste in mensen naar 
boven brengt. 
 
En nu dan terug naar het ‘nieuwe’ normaal.?  Willen we zo snel mogelijk terug 
naar wat we gewoon waren. Natuurlijk willen gewoon weer iemand een hand 
kunnen geven maar dat bedoel ik niet  met het nieuwe normaal. Voor mij bete-
kent het de vraag naar onze levenswijze en stijl. Pakken we het leventje weer op 
alsof er niets gebeurt Dan verandert er feitelijk niets….. Of geeft deze crisis niet 
juist ook een gelegenheid om de balans op te maken.  
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Ook zonder de coronacrisis leven we al in een kanteltijd zoals door diverse men-
sen wordt gezegd. We zijn deel van grote vraagstukken als milieu, klimaat, mi-
gratie, van recht op leven, op recht van dood..  ons eigen zijn, ons eigen mens-
beeld, ons wereldbeeld, wereldreizigers die we zijn geworden, ligt dit niet ook 
juist in deze crisis niet onder een vergrootglas.                               
Balansen in coronatijd… Durven we de crises zo te omarmen? Kunnen we die 
moed opbrengen om in verbinding te gaan met wat leven en samenleven van 
mij vraagt en te ontdekken wat mij hiertoe drijft. 

 
Natuurlijk krijgen de donkerkijkers en de sceptici gelijk als ze zeggen: “er veran-
dert toch niets… gewoon verder in het nieuwe normaal…”   

 
Als je de crisis omarmt stel je jezelf er ook voor open;  het beroert je innerlijk… 
je zijn.. en zet je op het spoor van hetgeen je van levenswaarde vindt. Vinden 
en hervinden van wat me op de been houdt.                                                                             
In welke crisis dan ook, je bent, je wordt , of je nu wilt of niet, op jezelf terugge-
worpen en tegelijkertijd verandert  hierdoor je eigen tijdsbesef.                    
De Lock down laat ons in die spiegel van tijdservaring kijken. De tijd en het le-
ven op de klok,  de agenda met afspraken en verplichtingen, het  leek even stil 
te staan….  Het werd de ervaring van vertraagde tijd… voor veel generaties een 
ongekende ervaring. Hoewel noodgedwongen beleefden velen en ook jonge 
mensen dat deze vertraagde tijd ruimte gaf voor innerlijke tijd. Vruchtbare tijd 
niet in kwantiteit maar in kwaliteit. Het staat haaks op de ons zo welbekende 
kloktijd. De afgemeten tijd van doelgericht en resultaatgericht. Een zoon van 
een van ons zei: ’’ Ik heb even het gevoel dat ik mijn rugzak van hollen en dra-
ven kan afdoen… “ , het maakt andere energie en aandacht vrij die minstens zo 
weldadig is  als de energie van de kloktijd.  

De tijd om bij ons innerlijke zelf te kunnen komen valt ons in deze crisis dan ook 
feitelijk toe. Als je dit in jezelf toelaat kan er van alles gebeuren:  stille ruime 
schept  hernieuwd  zien..   laat het vanzelfsprekende los.   De  verstilling ervaren 
als de zoektocht naar wat mij beweegt om in beweging laat komen. Anders ge-
zegd jezelf te bevragen naar de grond, de bronnen waarop  je eigen kracht 
stoelt. Misschien om zo te mogen leven dat iedere tijd goede tijd is. De goede 
tijd van prediker het lied dat we zo meteen mogen horen… mee neuriën  
Goede tijd is niet berustend maar steeds vernieuwend door het aangeraakt blij-
ven;  aangeraakt in en door de tijd waarin je leeft: door het kwaad en het goede 
in deze wereld.    
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In die aanraking vibreert een snaar die je van binnen uit gevoelig maakt voor 
het onderscheid tussen het goede en het kwade, je morele kompas                                   
en ook jouw levenszin en richting.                                                                              
De een noemt het God, de ander de eeuwige, weer een andere Liefde, of na-
tuur, kosmos, bron of rots van mijn bestaan.                                                                          
Deze fibratie, dit aangeraakt worden van je innerlijke zelf dit overkomt ook de 
blinde uit het Marcus evangelie.  In en door Jezus wordt het aangeraakt worden 
tastbaar… letterlijk en innerlijk.                                                                                
De blinde word bij de hand genomen door Jezus, en buiten zijn dorp gebracht 
niet in de drukte van de massa het gewone leven maar  juist erbuiten waar niet 
iedereen er getuige van hoeft te zijn; in de ruimte buiten het vertrouwde en 
normale. Teruggeworpen op jezelf maar niet alleen. En  aangeraakt door speek-
sel en handoplegging. Het zien, het zicht word inzien en inzicht… dit herkennen 
we zelf ook dit is niet eenvoudig, Het is eerst vaag  en in contouren en vervol-
gens steeds helderder  alsof een raam open gaat. In die aanraking voltrekt het 
wonder zich  geeft nieuw leven waardoor de blinde zichzelf verlost.. niets geen 
hocus pocus.   Moeten ook wij feitelijk niet steeds  opnieuw de Eeuwige in ons-
zelf ontdekken om in leven te blijven in de Naam van waaruit we gevoed wor-
den en willen leven.   
 
Je eigen dorp of stad verlaten, de stilte zoeken, ieder doet het op zijn eigen wij-
ze maar dat je ademtijd moet nemen, dat is wezenlijk ..  De verstilling in de lock 
down en het gaan buiten de stad bij de blinde …Alleen dan voel je welk speek-
sel, welke handen laten jou fibreren…  naar ommekeer,  naar steeds opnieuw 
geboren.  Van bitter naar zoet.                                                                                                                                 
Keer niet terug naar je dorp,  laat je niet in slaap sussen door het nieuwe nor-
maal..  

zet jouw ramen van je innerlijk open                                                                                                    
en vertel de verhalen die er voor jou toe doen                                                                     
om te leven en samen te leven                                                                                                           
want je bent nooit te oud voor een wedergeboorte… 

 

Stilte 

 
 
 
 
 



12 

 

 

♪ Tijd van leven   Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvel-
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♪ Instrumentaal  

Collecte project: Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
Wat fijn, dat er weer  een beginnetje gemaakt kan worden  

met de Zwanenhofvieringen.  
Het brengt ons ook “onze vrienden in de opvang” weer naderbij. 

Ook zij proberen zich te richten naar de toekomst,  
het leven nieuw te maken en stappen te zetten naar morgen.  
Onze taak mag zijn: het goede “plaveisel” voor hen te vinden.  

 
Ook voor hen mag klinken: “We kennen hen bij name”.  

Ook hen wordt het gegund ”geraakt en nieuw” te kunnen worden  
en geven we gestalte aan het  “Elkaar behoeden en doen leven”.   

“Onze 7 vrienden in de opvang”  
hebben nog een zware tot zeer zware weg te gaan. 

 
De opbrengst in juni was het prachtige bedrag van € 808,41  

en in juli kwam er € 157,50 en in augustus € 182,50 op onze rekening.  
Heel héél hartelijk dank. 

Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:NL23 RABO 0309 429447  
t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne  

o.v.v. collecte Zwanenhofvieringen. 
 

 

Voorbeden 

Eeuwige bidden we tot u…  

Dat wij uw gelaat ontdekken in onze medemens en ons aangeraakt weten. 
Wij bidden voor de slachtoffers van geweld en terrorisme, en denken speciaal 
aan de slachtoffers en nabestaanden van 11 september 2001  gisteren 20 jaar 
geleden. 
Wij bidden voor  de daders dat zij niet blind blijven voor hetgeen ze aangericht 
hebben. 
Voor de inwoners in Afghanistan voor een leefbaar bestaan, voor de vluchtelin-
gen dat ze   ‘gezien’ worden. Dat er een vluchthaven is… 
 
Eeuwige bidden wij voor wijsheid van leiders en bestuurders bij het beleid ma-
ken. Dat zij de schreeuw van de aarde horen  en inzien dat het welzijn van alles 
dat deze aarde bewoont om keuzes vraagt die economie en welvaart overstij-
gen. 
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Eeuwige  bidden wij voor al die mensen die door corona beschadigd zijn,   
voor hen die getroffen zijn door de ziekte,                                                                                                                                               
voor hen die afscheid moesten nemen van een geliefde,                                                                                                  
voor mensen die hun geloof in en vertrouwen op  vrijheid verloren hebben. 
   

Piano    Herschep ons hart……   
Voorbeden - Briefjes….    Eeuwige bidden we tot u  

Piano    Herschep ons hart……  
 
Eeuwige bidden we voor onszelf en onze gemeenschap 
Dat wij leren te genieten van  rust  als inspirerende bron voor het goede leven. 
Dat wij leren onze eigen ramen open te zetten om te zien wat ons raakt 
En  leggen we onze persoonlijke gebeden aan u voor… 
 
 
♪ Herschep ons hart Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
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 Onze Vader in het Aramees (hertaling Bram Moerland) 

Bidden we samen: 

Bron van Zijn, 
die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam  
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 
aan brood en aan inzicht. 
Maak de koorden van fouten los 
die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 
de levende kracht om te handelen, 
en het lied dat alles verfraait 
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.   

Amen 

 

Gebed om vrede 
Gelukkig zijn zij die vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God ge-
noemd worden, 
dat wij allen ons in uw  ‘Vredes’ Naam  verbonden weten met elkaar. 
Bidden we dan samen: Vredevolle… schenk ons deze vrede en wensen we dit 
elkaar toe.  
(maak verbinding met elkaar door een handgebaar … svp wel blijven zitten) 
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Zegenwens: Om  aan… geraakt te blijven.. 

Het ga je goed       open de ramen van je ziel 

Open de ramen van je hart  

Adem  

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn 

De vreugde van de ontmoeting 

De pijn van de ontbering 

De tijd van de verwachting 

Het genot van de volheid 

De kaalte van het gemis 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn 

Steeds opnieuw bewogen   

door ogen die het hart raken  

door handen die aanraken 

eeuwige zegene jouw,  jouw, jouw   weg,  (blik in de camera … 

eeuwige zegen onze weg….. 

tot eer van de Eeuwige…. 

 

Amen 
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♪ De wereld omgekeerd Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers 
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Deze viering werd voorbereid door: 
Marianne Sloot, Jacqueline Lemmink 

Voorganger: Ina van de Bunt-Koster 

xxx 
 

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

 
xxx 

 
Jos Beunders, piano 

Liturgisch bloemstuk:  Gine Silderhuis 
 

xxx  
 

Een week na deze viering komt via een link in de Nieuwsbrief een  
video van deze viering beschikbaar, vooral voor de mensen die nog niet aanwe-

zig konden zijn vanmorgen.  
Daarbij wordt dit liturgieboekje aangeboden. 

 
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 

 

 

http://www.zwanenhofviering.nl

