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Deze viering werd voorbereid door:  
Victor Schmidt, Ineke Brouwer en Anneke Peijnenborg  

 
Voorganger: Pauline Kramer  

 
* 
 

U zingt samen met het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek  
Jos Beunders, piano; Vincent Kuipers, gitaar; Marion Rohaan, dwarsfluit 

 
 * 
 

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis  
 

* 
 

Na afloop van de viering bent u van harte welkom in de tuinzaal om nog wat na te praten. 
Koffie en thee staan klaar!  

 
* 

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.  

Hierin houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volgende week zondag 
komt er een video van deze viering beschikbaar via een link in de Nieuwsbrief. 

 
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. 

 
* 

 

Collecteproject: Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
Springen is een leuke bezigheid. Je even op tillen van de aarde.  

Vooral blije kinderen springen graag. 
Het wordt anders als je een figuurlijke sprong moet maken in “das blaue Hinein”,  

om je levenssituatie  te verbeteren. Wordt dat ook een sprong naar het licht?  
Talloze vluchtelingen hebben die sprong gemaakt. 

Het werd weer een beetje licht voor hen,  
die het geluk hadden een goede opvang te krijgen. 

Verschillenden kregen dat mede zij U. Wat zijn ze daar dankbaar voor. 
Door o.a. uw financiële hulp brengt U hen licht na de sprong, die zij gemaakt hebben. 

Het is letterlijk een naar hen toekeren en hun zorgen wat verlichten. 
 

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. 

Het ANBI-nummer is RSIN 8137 85 704, mooi voor belastingaftrek.    

Viering van Woord en Gebed in de cyclus 

“God, de aarde…. en allen die haar bewonen”  

  12 juni  2022 
 De Zwanenhof 

Zenderen 

 
Een sprong in/naar het licht  
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Inleiding:  GOD, DE AARDE…EN ALLEN, DIE HAAR BEWONEN  
 
“Als alles en iedereen doorgaat op de manier waarop dat nu gebeurt, dan komt er 
binnen enkele tientallen jaren een geweldige catastrofe (…) Er zijn – nu! – 
ingrijpende maatregelen nodig om dat onheil te voorkomen”.  
Aldus het rapport van de Club van Rome “Grenzen aan de groei”,  
nu 50 jaar geleden. 50 jaar verder is het onheil niet afgewend maar is de catastrofe 
alleen maar toegenomen. 
 
Christenen lieten zich niet onbetuigd in de afgelopen periode.  
Het conciliaire proces, dat in 1983 vanuit de Wereldraad van Kerken ontstond, 
bracht velen in beweging.  
In de encycliek ‘Laudato Si' uit 2015 riep paus Franciscus 'alle mensen van goede 
wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.  
 
Ook wij zijn bezorgd en zoeken naar houvast en een uitweg.  
Naar woorden uit de traditie, die ons houvast geven in de milieucrisis. Naar 
verhalen uit de actualiteit, die ons hoop geven.  
Naar perspectief, dat ons uitzicht en licht geeft.  
Vanuit de diepte naar het licht…  
Zes vieringen, zoekend naar duurzaamheid…  
adem, ruimte, lucht, licht, leven…   

Mededelingen        Inzingen                                            Stilte 

 

 

♪ Zo vriendelijk en veilig als het licht   PP 374 

 
 

Welkom  

 

 

Begroeting 
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♪ Mens op aarde   Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

2. Melodie A, allen 
niet op vinnen onder water 
niet gejaagd en niet de jager 
niet op hoeven, niet met klauwen, 
maar op voeten twee 
 
3. Melodie B, koor 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
4. Melodie A, allen 
met een neus vol levensadem, 
met een buik van van begeren 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
5. Melodie A, allen 
om te overzien die aarde 
haar te hoeden als een kudde 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 

 

   

6. Melodie B, koor 
Dat ik ben, niet meer of minder 
dan een mens,  
een kind van mensen, 
één van velen, één met allen 
groot en nietig, weerloos vrij, 

 

7. Melodie A, allen 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
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♪ Zolang wij ademhalen  Tekst: Sytze de Vries; Muziek: Wales 1865 

Vredeswens 

 

Zending en zegen 
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Inleiding 

 

♪ Keer u om naar ons toe Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Luc Löwenthal 

 

 

 

 

 

 

Openingsgebed 

♪ Aarde, deze Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
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Lezing: Johannes 1, 1-5 

 

♪ Muzikaal intermezzo 

 

Lezing: Mattheus 6, 24—32 

♪ Of hoe dat heet Tekst: Hans Andreus; muziek: Bernhard Huijbers 

Overweging 

 

Stilte 

 

Aarde, deze Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 

Aarde, deze, enig denkbare…. 
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Collecte met muzikaal intermezzo ♪ 
De meicollecte in de viering bood aan de Noodopvang Dakloze Asielzoekers:  
€ 368,60. Via de bank ontvingen we in mei : € 477,50 
 
Het vredesgeschenk van de prachtige uitvoering van  “Het Visioen van de Vrede” 
was € 469,80. En de veiling van het kunstwerk van Bjorn Bruggeman bracht  
€ 310,- op. Een gezegende meimaand door het Twents Liturgiekoor c.s. voor de 
Noodopvang.  

Totaal: € 1625,90   Bijna de maandkosten! Veel dank!   Lees meer: blz. 8 

 
 
 
 
 
Voorbede met acclamatie ♪ Kom adem ons open 
Tekst: Sieds Prins; muziek: Tom Löwenthal 

Oecumenisch 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 wij ook onze schuldenaren vergeven 
en leid ons niet verzoeking, maar verlos ons van den boze. 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid  
Amen 

 


