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Deze viering kwam tot stand met medewerking van:  
Jan Dijkema (voorganger), Hans v.d. Hulst, Pieter van Vliet en Dieke Snoek 

 
 

xxxx 
 

Het Twents Liturgiekoor zingt samen met u  
onder leiding van Bram van der Beek; 

Jos Beunders, piano 

 
xxx 

 
 

Liturgisch bloemstuk: Marietje Zegger 
 

xxx 
           

Voor meer informatie en uw reactie op de viering kunt u terecht op onze 
website: www.zwanenhofviering.nl. 

De tekst van de overweging kunt u vinden  onder ’archief’ 
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 
 

Leerhuisavond op 9 mei om 19.30 uur 
Het thema van het najaar draait rond de 

icoon van Onze Lieve Vrouw van  
Altijddurende Bijstand, die vooraan in de  

kapel hangt. Morgenavond wordt toegelicht  
hoe we dit (uitdagende) thema  
kunnen verstaan en uitwerken.  
Geen herstel van Mariadevotie,  

maar herijken van aloude begrippen.  
Welkom: morgen, Zwanenhof 19.30 uur,  

Toegang gratis (met koffie en thee) . 

  

Viering van woord en gebed in de  cyclus 

"Tijd van leven" 

         8 mei 2016  
De Zwanenhof  

Zenderen 

In tijd en eeuwigheid 

http://www.zwanenhofviering.nl
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Tijd van leven 
In 1962 componeerde Pete Seeger, op de tekst van Prediker 3, het lied 
“Turn, Turn, Turn”, later door The Byrds tot wereldhit gebracht. Het 
eeuwige rad van tegenstellingen en spanningen in een nieuwe jas, dat 
bezingt dat alles komt en (ver)gaat: niets nieuws onder de zon, de 
mens heeft maar te aanvaarden, dat dit zijn levenslot is. Het beste is 
te geloven in en je toe te vertrouwen aan God, die -voor ons- te groot 
is om te kunnen bevatten. Vraag is: wordt/is ons leven vooral bepaald 
door het -door God ontworpen en zo gewilde- rad van de eeuwigheid 
of hebben wij zelf (ook) nog wat te vertellen of te doen? En wat dan? 
 

In deze cyclus worden de thema’s van Prediker op eigen wijze 
gepresenteerd en bewerkt. Leidraad in net muzikale repertoire voor 
deze cyclus is het lied “Tijd van leven”.    
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Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
“Er is een tijd van oorlog” horen we uit uit Prediker. 
Arme mensen, die in die tijd en in oorlogsgebied leven! 
“Er is een tijd van vrede” horen we ook uit Prediker. 
Gelukkig zij, die in die tijd en op een plek leven, waar vrede is! 
We hebben allemaal onze gevoelens en gedachten daarbij. 
Veel van onze vluchtelingen staan met het ene been in oorlogsgebied en 
met het andere been in een land van vrede. 
Hoe dubbel voor veel Syriers, die hier zijn en van wie familieleden nog ach-
tergebleven zijn in Aleppo. Dit als voorbeeld. 
Het is niet anders voor “onze vrienden in de opvang”, die daardoor conti-
nue in een stress-situatie zijn, en onder hoogspanning leven. 
De Somalische dichter Warsan Shire, die momenteel veel aandacht krijgt, 
drukte het zo uit: 

No one leaves home unless home chases you 
fire under feet 

hot blood in your belly… 
…no one leaves home until home is a sweaty voice 

in your ear 
saying- 
leave 

run away from me now….. 

Laten we een weg blijven zoeken, naar hen, die onze hulp nodig hebben. 
Mogen zij ervaren vanuit onze solidariteit en meeleven: 
“IK zal er zijn”. 
 
De Stichting NDA is volop bezig met zoeken naar mogelijkheden om de ze-
ven in de boerderij gehuisveste asielzoekers een ander onderkomen te kun-
nen geven per 30 juni i.v.m. een crematorium dat daar zal verrijzen! 
 
Af en toe gloort er een lichtje! NDA hoopt er uit te komen. Tips zijn nog 
steeds welkom.  Hertmerweg 29  7626 LV  Hertme.  Tel. 074-266 1324 

Op verzoek plaatsen we ook ons IBAN/rekeningnummer bij dit bericht.  
Het is NL23 RABO 0309 429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te 
Borne 
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♪   Tussen de tijd  Tekst: Janet Delver; muziek: Tom Löwenthal 

Zegen en vredeswens 

3 

Wat me het meest verbaast 
bij de westerse mens is dat hij 
zijn gezondheid opoffert om 

veel geld te verdienen. 
Vervolgens offert hij het geld  

weer op om zijn gezondheid te 
herstellen. En dan is hij weer 
zo bezorgd over de toekomst, 

dat hij niet geniet van het heden, 
met als gevolg dat hij niet in het heden,  

maar ook niet in de toekomst leeft. 
Hij leeft alsof hij nooit zal sterven 

en sterft terwijl hij nooit geleefd heeft. 

 

Dalai Lama 
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♪ Tijd van leven Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henri Heuvelmans 

Mededelingen               

 

Stilte 

9 

Gebed en voorbeden    -    ♪ Acclamatie: Kom adem ons open 

Stil gebed 

♪ Kom adem ons open  Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal   
Koor: Laat onze woorden stijgen voor uw gezicht als wierook 
 zie in ons het verlangen een mens te zijn van U 

♪  Onze Vader  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
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4.  Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag 
 uit hoe diep luchtledig werden wij 
 zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij 
 kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij 

5.  Dag van vandaag: vervreemd hereigend 
 zoekgeraakt hervonden wie zijn wij? 
 Leven ternauwernood te harden, ik en Gij.  
 Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur. 

6. Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag 
 uit hoe diep versteende moederschoot 
 zult Gij mij roepen -  
 ik zal blakend nieuw en bloot naast U staan in licht 
 onstuitbaar vrij, zo nieuw als Gij. 

Collecte en instrumentaal   ♪ 

In de maand april ontving  de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers  
via de collecte: € 861,04. Daar zat ook de “Goede Week”opbrengst  bij in. 
Veel dank hiervoor! 
Lees meer op bladzijde 11 
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Woord van welkom 
 

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

♪  Kyriegebed   muziek: Henri Heuvelmans 

1. mannen   2. allen 

Eerste  lezing: Prediker 3,  1—13 
Uit de Naardense Bijbelvertaling  

Voor alles is er een uur, 
er is een tijd voor al wat wil onder de hemelen. 
 
Een tijd van baren en een tijd van sterven; 
een tijd van planten  en een tijd van aanplant rooien.  
Een tijd van vermoorden en een tijd van verplegen, 
een tijd van afbraak en een tijd van opbouw. 
Een tijd van huilen en een tijd van lachen, 
een tijd van jammeren en een tijd van dansen. 
Een tijd van stenen wegwerpen en een tijd van stenen opstapelen; 
een tijd van omhelzen en een tijd om je verre te houden van omhelzen.  

Een tijd van zoeken en een tijd van verliezen, 
een tijd van bewaren en een tijd van wegwerpen.  
Een tijd van afscheuren en een tijd van aannaaien, 
een tijd van zwijgen en een tijd van spreken. 
Een tijd van liefhebben en een tijd van haten, 
een tijd van oorlog en een tijd van vrede.  
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♪ Gij hebt ons in de moederschoot gekend   

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Welk voordeel heeft wie iets doet, van dat, waarvoor hij zwoegt? 
Ik overzag de bezigheid, 
die God de mensenkinderen heeft gegeven om mee bezig te zijn. 
Al wat hij heeft gemaakt, is mooi op zijn tijd, - 
ook heeft hij hun de eeuwigheid in het hart gegeven, 
zonder dat de mens van de daad, die God heeft gedaan, 
van begin tot einde iets uitvindt. 
Ik heb moeten erkennen dat er bij hen geen groter woord is, - 
dan dat men zich verheugt, en zich te goed doet in zijn leven. 
Kortom, ieder mens die eten zal en drinken, 
en het goede zal zien bij al zijn zwoegen: 
een gave van God is dat.  

 Tweede lezing: Mattheüs 16, 25 - 26 
Uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004    

Jezus zei tegen zijn leerlingen:  Ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij,  
zal het behouden.  Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen 
als hij er het leven bij inschiet? 
Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven?   
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♪ Een dubbellied: Staan in licht Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Overweging 

 

Stilte 


