Quarantaine op z’n bijbels
‘Veertigdagen’, onze benaming voor de bijzondere tijd naar Pasen toe,
kun je ook vertalen met ‘quarantaine’. Dat is een bijzonder woord
geworden, dankzij de Covid-crisis.
In de bijbel is ‘veertig dagen’ een veelzeggende aanduiding. Afhankelijk
van de context is het een volle periode van voorbereiding en zuivering,
van wachten en vasten.
We lezen van zondag tot zondag een verhaal uit het Oude Testament
waarin het begrip ‘veertig dagen’ een rol speelt. Zo proberen we midden
in de pandemie te boren naar onze geloofsbronnen, en naar de wijsheid
die daarin verborgen ligt.

Na een tergend lange periode
Tergend lang kan het duren
dat rampen als oorlogen en ziekten de mensen blijven kwellen.
Maar juist als redding uit vertrouwde hoek almaar uitblijft
kan men oog krijgen voor hulp vanuit het kleine en onbeduidende
Reus Goliath, die Israël veertig dagen lang heeft getergd
wordt verslagen door de kleine David
Wie groot en van betekenis wil zijn, moet als een kind worden,
krijgen de leerlingen van Jezus te horen.
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Openingslied: Gij die gesproken hebt…

Gij die ons in uw dienstwerk hebt gewild,
die het gewaagd hebt onze hand te vragen.
Die ons uit angst en doem hebt weggetild
en ons tot hier op handen hebt gedragen;
Gij die verlangen wekt, verlangen stilt 'vrees niet', Gij gaat met ons een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw Woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
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Begroeting
VG:
allen:
VG:
allen:

Bij U, God, zoek ik mijn toevlucht
Hoor mij, Heer, haast U mij te helpen
Hij moge u sterken, u die roept tot Hem
Vader, Zoon en heilige Geest

Welkom en inleiding
Kyrie

Koor:

Stem die leven wint op dood
onze angst ontzet,
broosheid kleedt in pracht

allen:

koor:

Stem die alle steilte slecht,
de hoogste ceders breekt,
vuur uit hardsteen slaat,
allen: roep ons, raak ons, spreek ons aan.
koor: Stem die door woestijnen trekt,
dringt door merg en been,
onze ziel genaakt,
allen: roep ons, raak ons, spreek ons aan.
Openingsgebed
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Bij het openen van de Schrift
We zingen:

Eerste lezing: uit het boek Samuel 1 Samuel 17
In die dagen bereidden de Filistijnen opnieuw een oorlog voor. Saul
stelde het leger van Israël op. Uit de gelederen van de Filistijnen
trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een
man van ruim zes el lang. Veertig dagen lang, iedere morgen en
avond, riep hij de Israëlieten toe:
‘Jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en
laat hem hier beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat,
zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en
hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven
dienen’.
Op een dag zei Isaï tegen zijn zoon David: ‘Hier heb je een zak
geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in
het legerkamp. De volgende ochtend vroeg ging David naar hen
toe. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse
gelederen Goliath naar voren. En David hoorde hem de Israëlieten
uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Hij zei tot de soldaten: Wat
denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de
levende God durft te beschimpen!’
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Men vertelde het aan Saul, en die liet David bij zich komen. David
zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te
verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ ‘Maar je kunt
hem toch onmogelijk aan,’ wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een
jongen’ ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’
antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om
een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan,
overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. De levende
God, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal
me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’ ‘Ga dan,’ zei Saul
tegen David, ‘en moge de Eeuwige je bijstaan.’
David pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding
en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn
slinger in de hand. De Filistijn kwam op David af en wilde tot de
aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem
tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit,
slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd
dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo
overwon David de Filistijn met een slinger en een steen.
Tussenzang: Hoort hoe God met mensen omgaat…
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Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Evangelielezing: In de woorden van Markus 9, 30 - 37
Jezus en zijn leerlingen reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat
iemand dat te weten kwam, want hij was bezig hen onderricht te
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de
mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de
dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem
geen vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun:
‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen,
want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie
van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij
zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de
minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een
kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm
eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij
zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij
op, maar hem die mij gezonden heeft.’
7

Acclamatie:

Verkondiging
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen andere mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in 't verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt hij zal zijn ogen niet geloven.
Voorbeden

Wilt u – zo mogelijk – knielen?

Klaarmaken van de tafel

Koorzang: Soms breekt uw licht...
Soms breekt uw licht
in mensen door, onstuitbaar,
zoals een kind
geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk,
uw licht.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd,
geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Gedenk ons die als hij
geboren zijn, eens en voorgoed,
die uit zijn mond
uw naam hebben gehoord,
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die moeten leven
in de schaduw van de dood,
die moeten leven
in de schaduw van de dood,
hem achterna,
hem achterna….
Gebed van dank bij het brood

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Tafelgebed
VG:

U komt onze dank toe, Heer onze God,
overal en altijd door Jezus onze Heer.
Want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood.
Gij hebt ons geroepen om als uw volk
op weg te gaan door water en woestijn
naar het land van uw belofte.
Uw woord wijst ons de weg,
uw geest houdt ons in leven.

VG:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus, die komt in uw naam.
Want hij heeft ons de weg gewezen
toen hij ons allen voorging
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van uw licht.
Laat uw geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat hij ons opdroeg

allen: God in de hemelen, zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven
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VG:

In de nacht voor Zijn lijden
heeft Hij het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn leerlingen
gegeven en gezegd:
Neemt en eet
dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt..
Doet dit tot gedachtenis aan Mij.
Zo heeft Hij ook de beker genomen
daar de dankzegging over uitgesproken
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het Nieuwe Verbond
in mijn bloed dat voor u en voor velen
vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt
tot gedachtenis aan Mij.

allen: God in de hemelen, zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven
VG:

Daarom, o God,
zijn wij hier bijeen om hem te gedenken
die gekruisigd werd als de minste der mensen,
maar die Gij hebt opgewekt uit de dood,
als eerste van ons allen.
Daarom komen wij tot U
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
Gedenk het offer van de zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

allen: God in de hemelen, zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven
VG:

Zend uw geest in ons midden
en voeg ons allen tezamen
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tot een levende gemeenschap
die u eert en dienst,
recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat.
Door Jezus Christus
in wie ons uw rijk nabij komt
met wie wij u prijzen
vandaag en tot in eeuwigheid
allen: God in de hemelen, zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven
Onze Vader…
Vredewens
Uitnodiging tot de communie
Communie
Koorzang: Ik zal er zijn…
Alle denkbare en ondenkbare
levende zielen bevelen wij U aan.
Gij hebt U toch beschikbaar gesteld,
wij mochten U roepen hebt Gij gezegd,
‘Ik zal er zijn’ was uw Naam.
Verstaat Gij ons nu wij U roepen,
ziet Gij door onze gezichten heen
tot in onze duistere verdeelde ziel?
Wij zijn de mens die Gij gemaakt hebt.
Gij die gezegd hebt: ‘Troost mijn volk’,
voor hen die eenzaam tegen de grond gaan,
voor hen die niets meer hebben dan ongeluk,
is er geen troost, geen woord dat redt.
Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt?
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Hoor allen die om vrede roepen
als om een onbestaanbaar geluk.
Hoor het bloed dat roept uit de aarde
dat het vergeefs is vergoten.
Hoor hen die sprakeloos zijn,
monddood, gemarteld, waar ter wereld niet.
En de doden, vergaan in de aarde,
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar,
en allen die weg zijn gegaan zonder groet –
wat heeft met hen gedaan Hij die nooit
varen laat het werk van zijn handen?
Gij die in den beginne hebt geroepen
licht, en duisternis vluchtte,
dag, en de nacht kromp ineen,
mensen, en uit onbestaanbare werden wij mensen.
Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij die ons hart verwarmd hebt,
grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde.
Tot vrede strekke ons uw naam Ik zal er zijn.
Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede
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Slotlied: Wie zegt dat mensen overleven…

Waar mensenoffer moeten vallen,
de dood loert ieder ogenblik,
waar niemand voelt de pijn van alleen,
gebonden aan het eigen ik,
verschijnt een God, te allen tijd,
een God die bindt en weer bevrijdt.
Waar mensen bang zijn om te lijden,
wijl eerlijkheid daartoe verplicht
en niemand durft een volk bevrijden
dat onder zijn tirannen zwicht,
daar komt er één de dood weerstaan,
zijn naam: Hij trekt het lijden aan.
Wat stormen ons ook tegenstreven,
wij zijn niet langer blind en doof.
Wij zien Gods schepping overleven,
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verstaan in oud een taai geloof,
dat wij, gebonden, zijn bevrijd:
de binding is verleden tijd.
========================================================
Mededelingen:
Collecte voor behoud van het gebouw en de geloofsgemeenschap.
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58
Eerste zondag: Zoomkoffie
Doe mee met de zoomkoffie na de viering via deze link:
https://zoom.us/j/95781928864
Amnesty
Ook het werk van Amnesty ondervindt de ernstige gevolgen van de coronacrisis. Onze maandelijkse brieven kunnen wij u niet aanreiken, een
handtekening plaatsen is niet mogelijk. Toch blijft het mogelijk uw steun te
betuigen via www.amnesty.nl/kom-in-actie
De Kloosterclub
Met Zoom-bijeenkomsten gaan de kinderen van de KloosterCluB
(Nevendienst B en C) met het thema Levensweg op naar Pasen.
Wil je meedoen: geef je dan op via kloosterclub@kloosterzwolle.nl
Zondag 14-3,21-3 en 28-3 |9:15 - 9:45 uur
Rozenkransmeditatie
U kunt weer meebidden met het Rozenkransgebed via kerkdienstgemist.nl
Vanwege Corona deze keer online. Ma 8 mrt | 9.45 uur |
kerkdienstgemist.nl
Biddag voor gewas en arbeid
Het zaad leert ons een les: we kunnen het niet zelf laten groeien. Met deze
viering vestigen we ook de aandacht op de ecologische en agrarische crisis.
Daarnaast zal in de viering de komst worden aangekondigd van dominicaan
Godfrey Nzamujo. Hij zal in november 2021 te gast zijn in Zwolle om zijn
verhaal te delen over zijn bloeiende ‘Songhai Center’ in Benin, een ‘zero
waste farm’. Woe 10 mrt | 19.00 uur | kerkdienstgemist.nl
Presenteerblad thuis?
Volgend weekend komt het nieuwe Presenteerblad weer uit. U kunt het
blad afhalen in het Stiltecentrum, van ma t/m za 10.00-16.30 uur. U kunt
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het blad ook thuis laten bezorgen. Dit kost €15,- per jaar. Neemt u hiervoor
contact op via kerk@kloosterzwolle.nl of de receptie: 038-4254400.
Klimaatalarm
Op zondag 14 maart kunt u meedoen aan het Klimaatalarm om aandacht te
vragen voor de klimaat- en natuurproblematiek. Om 15.00 uur kan
iedereen een minuut alarm slaan via pannendeksels, kookwekkertje,
koebel, toeter etc. Kijkt u voor meer info op klimaatalarm2021.nl of neem
contact op met Huub Wieringa: huub.wieringa@wxs.nl
Informatieavond eerste communie
We starten binnenkort met een Eerste Communieproject waarin we
toeleven naar de Eerste Communie op 6 juni. In een op hun leeftijd
afgestemd programma bereiden we kinderen hierop voor. Voor kinderen
uit groep 4. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom op de
informatieavond. Informatieavond 16 mrt | 20.00 uur | informatie: Corinne
van Nistelrooij | 038 – 4254400
Voedselbank
We hebben de gewoonte als kerk om in de Vastentijd om ons heen te
kijken naar mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Deze Vastentijd
zamelen we in voor de Zwolse Voedselbank. Producten inzamelen lukt niet
vanwege Corona, maar wilt u een gift overmaken op de Diaconierekening
van de Dominicanenkerk: NL 11 INGB 0000 39 10 23 o.v.v. gift
Voedselbank? Alvast dank!
Stiltecentrum open
Het Stiltecentrum is open om een kaarsje aan te steken of een moment
stilte. Elke ma t/m za, 10.00-16.30 uur.
Vieringen met 30 bezoekers
Op dit moment kunnen er weer 30 bezoekers naar de vieringen. U kunt zich
aanmelden via info@kloosterzwolle.nl of de receptie van het klooster. Alle
vieringen zijn rechtstreeks en gratis mee te kijken via kerkdienstgemist.nl.
Wilt u op een ander moment kijken of een viering terugkijken, dan hebt u
een KerkTV abonnement nodig. Meer info op www.kloosterzwolle.nl of via
de receptie: 038-4254400. De orde van dienst vindt u op kloosterzwolle.nl
In deze viering is de voorganger: pater Jozef Essing o.p.
Zang: leden van het Aquinokoor o.l.v. Erik Korterink
Orgel en piano: Berry van Berkum
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