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Deze viering kwam tot stand met medewerking van:
Steven van Campen,  Marieke van Meeteren,  Wim Oldenbeuving en Riky Voshaar          

voorganger: Ina van de Bunt -Koster

xxx

Liturgisch bloemstuk: Marietje Zegger
Het Twents Liturgiekoor en onze samenzang  staat  o.l.v. Bram van der Beek

xxx

U wordt van harte uitgenodigd om elkaar na deze viering te ontmoeten bij een kop-
je koffie of thee in de tuinzaal.

xxx

U kunt uw reactie op de viering, uw vraag om de tekst van de overweging of uw 
verzoek om de nieuwsbrief van de Zwanenhofzondagen mailen aan

info@zwanenhofviering.nl
U kunt financieel bijdragen aan het voortbestaan van de Zwanenhofzondagen. 

Giro 6083139 op naam van de Stichting Vrienden van de Zwanenhof, t.a.v. Zwanen-
hofzondagen.

xxx

Let op!!! De Zwanenhofzondag in januari 2014 zal gevierd worden op de 
eerste zondag van de maand: 5 januari

xxx

Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Asielzoekers hadden en hebben hun dromen. 
Ze droomden over een land, waar geen onrecht heerst en ieder mens meetelt. Ze 
droomden over een land, waar mensen in liefde en vrede met elkaar leefden. Ze 
droomden.... en ze hoopten. Het gaf hen de moed en de kracht om alles en 
iedereen, die hen dierbaar was los te laten. 
Velen van hen blijven dromen. Eens misschien krijg ik een verblijfsvergunning. Eens 
misschien heb ik een eigen huisje, een eigen plekje, waar ik helemaal mezelf kan 
zijn. Eens misschien....................................
En wij dromen een beetje met hen mee. We gunnen hen zo van harte het geluk dat 
we zelf hebben. Het is reden, dat we hen proberen te helpen. In juni schreven 
velen van U een kaart. Een droomkaart! Het is niet te beschrijven, hoe blij ze daar 
mee gemaakt zijn. Het was niet alleen de kaart, maar ook de bemoedigende en 
hartelijke tekstjes die er op stonden. Het heeft velen van hen tot in het hart 
geraakt. Ze waren echt ontroerd. Hun droom licht ook op door de maandelijks 
collecte waarmee de helpende hand geboden wordt. 
Op verzoek plaatsen we ook ons IBAN/rekeningnummer bij dit bericht. Het is 
NL23RABO0309429447 t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne.
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Viering van Woord en gebed

De Zwanenhof,  8 september 2013

Als de hemel de aarde raakt……..
           
    ........en wij onze dromen dromen.
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Als de hemel de aarde raakt - over dromen

Dromen – een intrigerend verschijnsel! We kennen het allemaal. En onze 
meest gangbare reactie is: dromen zijn bedrog ... toch? Of zouden het toch 
gecodeerde berichten kunnen zijn, diep uit ons onderbewuste, uit de 
kosmos, van God? En hoe belangrijk zijn ze dan?

In de Bijbel is de droom één van de communicatiekanalen tussen hemel en 
aarde, naast profetisch schouwen, extatische vergezichten en visionaire 
ervaringen. Er wordt niet doorgevraagd naar hun wezen: ze zijn er gewoon, 
soms en passant, soms cruciaal. En veelal met de vraag naar de uitleg, want 
tenslotte gaat het daarom, natuurlijk!

We willen in dit najaar een aantal Bijbelse dromen de revue laten passeren. 
Wat hebben ze te zeggen, welke functie hebben ze in het verhaal? En wat 
zegt dat ons, hier en nu?

Mededelingen

Openingslied: Herschep ons hart 
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek:  Tom Löwenthal
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Bijten zingen hoogspringen laagspringen

Voorbeden - Acclamatie: Gij zijt de lucht
Tekst: Huub Oosterhuis; muziek:  Tom Löwenthal

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

Gedicht

Wegzending en zegen

Slotlied: Als God ons thuisbrengt - psalm 126   pp 149
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Lied: Zwemmen en varen Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen

1. Hij is een zwarte vlek in het donker
Hij is een vochtige plek op de grond
Hij is een windvlaag, hij kan bewegen:
draaien kruipen staan lopen rechtop.  Refrein:

2.Zaaien en wachten, spinnen en naaien
Vogels vangen in kooien kan hij -
Bomen rooien, vechten met reuzen
Jagen en doden, dat kan een mens.

4. Vindingrijk, ijzeren zenuwen
Alles hebben, dat kan een mens -
Lachten, huilen, kanker genezen.
Enkel de dood geneest hij niet.

6. Tweemaal één en zijn met tweeën
Harten ruilen (enkel de dood)
Vliegen vluchten elkaar ontkomen
Enkel de dood ontkomt hij niet.

3. Huizen bouwen tegen de regen
Hij kan ook spreken, hij heeft geluk -
Zijn met velen, hij kan ook denken.
Enkel de dood bedacht hij niet.

5. Hij kan verzinnen muizen en bergen
Hij kan ook spelen, zien zien zien
Bijten zingen hoogspringen laagspringen
Enkel de dood ontspringt hij niet.

7. Nooit en eenmaal, toch en ooit nog
Zijn met tweeën tegen de nacht -
Even even de nacht ontkomen
Zijn met allen tegen de dood.

Refrein 3x
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Welkom

Openingsgebed

Lezing: Genesis 37, 1-12; 18-29

Lied: God mag weten  Tekst: Hein Stufkens, muziek: Fokke de Vries

2. God mag weten wat de zin is
die wij samen niet verstaan
van ons godgeklaagde lijden
en de pijn door ons gedaan.
Refr.

3. God mag weten hoeveel jaren
en hoe ver ik nog moet gaan
voor in mij het licht zal breken
alle spiegels, alle waan. 
Refr.

Lezing: Johannes 12, 24-26
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Lied: Als de hemel de aarde raakt
Tekst: Steven van Campen; muziek: Bram van der Beek

2. Wanneer de hemel ons zal raken,
worden wij geraakt om op te staan;
gezichten worden vergezichten,
onze woorden worden zo gedichten:
zijn Naam licht op in ons bestaan.

3. Intussen bouwen wij wel torens
als Babel vol van onze trots. 
Wij meten steeds met andere maten, 
wij kunnen het nog steeds niet laten
om meer te zijn dan wie wij zijn.

4. Door onze dromen zijn wij mensen,
met ons geloof, met onze hoop;
zonder de liefde zijn wij vreemden 
zoekend, tastend als ontheemden:
de hemel zelf raakt ons dan aan. 

Overweging

Stilte
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Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat er meer is dan mijn ogen kunnen zien, mijn oren kunnen 
horen, mijn verstand kan bedenken en zelfs mijn verbeelding kan 
verzinnen.

Ik geloof in een Geheim boven, achter en in de zichtbare 
werkelijkheid. Een geheim dat ik de Heilige, de Eeuwige, ja God noem.

Ik geloof dat de schepping veel meer is dan een verzameling 
natuurwetten en de mens veel meer dan een toevalsfactor. 

Ik geloof dat ik door God geroepen word en dat Hij mij inspireert, 
uitdaagt, draagt. Hij geeft zin en bestemming aan mijn leven.

Ik geloof dat Hij ons steeds weer opnieuw een eigen 
verantwoordelijkheid geeft en wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 

Ik geloof in het verhaal van Jezus Christus. Van Hem kunnen wij leren 
wat ons leven waard is. Hoe we kunnen proberen om te gaan met 
lijden, het absurde, de dood. In Hem is de Eeuwige dichtbij.

Ik geloof dat de Heilige Geest ons de inspiratie biedt om liefde, 
vreugde, zorgen, verdriet te delen, als gemeenschap. Als enkelingen 
toch nauw verbonden met elkaar.

Wij geloven in God die antwoord en weerwoord vraagt van de mens 
onderweg.

Wij geloven in de liefde en hopen, op onze eigen wankele manier, op 
Gods belofte en zijn trouw.

Collecte
In juni bracht u met de collecte € 632,76 bijeen!
De Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers dankt u hartelijk 
daarvoor. Voor meer informatie: zie de achterzijde van deze liturgie.


