
25 april 2021 
4e zondag van Pasen 
 

 

Je komt als geroepen 
 

 
 

Openingslied: Wij komen als geroepen…  
Bundel lied nummer 139 ( melodie nr. 35) 

 
 Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht. 

Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht. 
Wij komen als geroepen, getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam. 
 
Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, het donker al voorbij! 
 
Getekend voor ons leven als kinderen van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op Adem en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde hier met Uw eigen Naam! 

 

Begroeting:  uit Psalm 80 

 
VG:  Herder van Israël, hoor! 
         Gij die uw volk leidt als schapen. 
allen:  Trek voor ons uit, bevrijd ons, 
         laat uw licht opgaan en wij zijn gered. 
VG: God van de machten, keer terug, 
             zie op ons neer, laat horen uw stem. 
allen:  Trek voor ons uit, bevrijd ons, 
         laat uw licht opgaan en wij zijn gered 
 in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. 
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Woord van welkom en inleiding  
 
Kyrie-litanie:  Wij zoeken hier uw aangezicht… 

 
 

Zie naar ons om in dit bestaan, 
houd ons verbonden met uw naam. 
Kyrie eleison. 
 
Gij zult ons als een herder zijn, 
als uw genade ons verschijnt. 
Kyrie eleison. 
 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 

 
Glorialied:  
 
koor : Laudate Dominum,  laudate Dominum. 
 omnes gentes, alleluia,. 
 Laudate Dominum,  laudate Dominum. 
 omnes gentes, alleluia. 
 
allen : Laudate Dominum,  laudate Dominum. 
 omnes gentes, alleluia,. 
 Laudate Dominum,  laudate Dominum. 
 omnes gentes, alleluia. 
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Gebed bij het openen van de schriften 
 
Eerste lezing: uit de eerste brief van Johannes 3, 1-2 
 

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft 
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn 
we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem 
niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van 
God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten 
dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want 
dan zien we hem zoals hij is.  

 
Tussenzang: Psalm 23 
Refrein: 
 

 
 
 

Hij brengt mij naar grazige weiden, 
daar mag ik rusten aan de waterkant. 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven 
om verder te reizen aan zijn hand. Refrein 
 

Al moet ik door duistere dalen, 
ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
Onder zijn hoede voel ik mij veilig: 
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand. Refrein 

 
Overal komen geluk en genade  
mij tegemoet van alle kant. 
En altijd keer ik terug naar mijn Herder, 
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. Refrein 
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Evangelielezing:  Johannes 10, 11 - 18 
 
 In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op 
de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde 
aan en jaagt de schapen uiteen;  de man is een huurling en de 
schapen kunnen hem niets schelen.  
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen 
kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen.  Maar ik heb ook nog andere schapen, die 
niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij 
zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 
herder.  
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer 
terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.  
Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen –  
dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’  

 
Acclamatie 
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Verkondiging 
 
Moment van stilte 
 
Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

  
Ik geloof in het leven  
dat ons oproept om mens te worden 
Ik geloof in God,  
Vader, Moeder van dit leven 
zin en grond van ons bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
 
Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde, 
de "mens voor anderen", 
gekruisigd en begraven  
maar levend voor goed, 
de mens om nooit te vergeten, 
brood en wijn voor mensen van alle tijden. 
 
Ik geloof in de Geest, 
die levend maakt en kracht geeft, 
perspectief en toekomst biedt. 
Die werkt in mens en tijd, 
die het kwaad en onrecht aandurft, 
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag,  
op weg naar verlossing. 
 
Ik geloof in dit leven 
dat ons oproept 
tot liefde die volkomen is. 
Amen. 
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Voorbeden 
Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 
 

Collecte 
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.  
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk:   NL 06 INGB 000 105 89 58 

 
 

Koorzang:  Wij zullen kennen 
 

Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven. 
 
Ach jullie verlichten, ontrukten, 
als je niet liefhebt je naaste 
je verre naaste geen recht doet 
in schaduwen dwaal je maar rond, 
door kunstlicht je ogen bedorven. 
 
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven. 
 
Ach wij die God willen zien 
wij zien het gezicht dat ons aankijkt 

te ongelegener tijd, 
wij zien in flitsen elkaar, 
de liefde die ons beloofd is. 
 
Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven. 
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Tafelgebed   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Onze Vader…     
 
VG: Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 Zend Uw licht en Uw trouw. 
 Doe mij gaan op Uw weg. 
koor: 

 
 
VG: Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt 
 Jezus, Uw Gerechte indachtig, 
 delen wij dit brood en deze beker. 
 
allen  (spreken)    Sacrament van hoop 
     dat niets onmogelijk is bij U 
     en zingen om een nieuwe aarde. 
 

koor :  Doe mij gaan op uw weg. 
 Zend uw licht en uw trouw. 
 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 
VG:  Gezegend Gij, levende God 
 om licht en levensadem, 
 om mensen naar Uw beeld. 
 
allen  (spreken)    Gezegend Gij om Hem  

    in wie uw trouw is verschenen,  
      die Uw naam geheiligd heeft, 
      Uw woord bevestigd. 
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VG: Gezegend om Jezus van Nazareth 
 die ons gezegd heeft wat leven is, 
 die ons heeft voorgedaan wat liefde doet. 
 
koor: Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 Zend uw licht en Uw trouw. 
 Doe mij gaan op Uw weg. 

 

VG: Dat niets onmogelijk is bij U 
 nieuwe begin, opstanding der doden 
 nieuwe hemel, een wereld in recht en vrede. 
 
allen (spreken)    Dat liefde niet vergeefs gegeven wordt, 
     dat lijden niet vergeefs geleden wordt, 
      dat niets onmogelijk is bij U. 
 
koor:  Doe mij gaan op Uw weg, 
 Zend Uw licht en Uw trouw, 
 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 
VG: Doe komen over ons uw levensadem,  

uw Geest, de liefdeskracht  
waaruit Hij heeft geleefd. 
Maak ons tot mensen in Uw Geest. 
 

allen (spreken)     Gij die Uw gemeenschap bijeen roept, 
      hier en waar ook ter wereld, 
      die ons raakt met Uw woord, 

    die ons kent bij onze naam, 
    kom over ons met Uw Geest. 

 
VG: Doe mij gaan op Uw weg, 
 Zend uw licht en Uw trouw. 
 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 

 
koor:    Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 Zend uw licht en Uw trouw. 
 Doe mij gaan op Uw weg. 
 Amen, kome wat komt. 
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Vredeswens 
 

Uitnodiging tot breken en delen 
 
Communie: 

We kunnen delen in het gebaar van verbondenheid: brood en beker.  
Wij zijn gewoon het brood in de wijn te dopen. 

 
 
Koorzang:  Uw lichtend spoor…  (tekst Ida Gerhardt) 

 
Een hoge kreet trekt scherp zijn zilver voor, 
dan gaat de vogel in de nacht teloor. 
Ik ben ontwaakt.  
Gij hebt mij opgeroepen 
en ademloos volg ik uw lichtend spoor. 

 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen    
 
Zegenbede     
allen:   
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Slotlied:   Mensen wij zijn geroepen om te leven… 
 
 Mensen wij zijn geroepen om te leven! 
 Hoog is de hemel boven ons verstand 
 en onder onze voeten hier beneden 
 de goede grond, het groene moederland. 
 
 God onze toekomst, God is onze Vader, 
 Hij is het licht voor onze dagen uit. 
 De hele wereld leeft van zijn genade, 
 Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
 Ja, wij zijn allen mensen der belofte, 
 kinderen van de dag die komen zal, 
 als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
 roepend van recht en vrede overal! 
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Mededelingen  
 
Collecte voor behoud van het gebouw en de geloofsgemeenschap.  
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Rozenkransmeditatie in de meimaand 
Bij het bidden van de rozenkrans ontstaat door het ritme van het gebed 
een meditatieve sfeer. 
We overwegen daarbij bepaalde gebeurtenissen uit het leven van Jezus en 
Maria. Bij mooi weer in de tuin van het klooster.  
Za 8 mei | 9.45 uur | Voorganger: Jan Terstappen 
 
Wonen in het klooster 
Het Dominicanenklooster in Zwolle is op zoek naar medebewoners, in het 
klooster en op afstand. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan het filmpje op 
kloosterzwolle.nl of neem dan vrijblijvend contact op met: 

-  Anneke Grunder o.p,  annekegrunder@kloosterzwolle.nl  
-  of Jozef Essing o.p,  jozefessing@kloosterzwolle.nl  

 
Kloosterclub weer verder  
De kinderen van de KloosterCluB gaan samen op reis: in vijftig dagen van 
Pasen naar Pinksteren, het feest van de Geest. Maar wat is dat eigenlijk, de 
Heilige Geest? Elke week ontdekken we het een beetje meer. Met een 
verhaal, activiteit en een film. Ondertussen bouwen we samen aan een 
creatief project.  
elke zondag |9.15 - 9.45 uur |Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar 
 
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 bellen naar de receptie van het 
klooster. Op donderdag voorafgaand aan de zondag van uw keuze krijgt u 
via mail te horen dat u welkom bent.  
 
 
 

mailto:annekegrunder@kloosterzwolle.nl
mailto:jozefessing@kloosterzwolle.nl
mailto:info@kloosterzwolle.nl
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Alle vieringen zijn rechtstreeks en gratis mee te kijken via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 
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: 
www.kloosterzwolle.nl/kerk/rooster-en-overwegingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

www.kloosterzwolle.nl   | 038 – 425 44 00 
Bezoek ook Facebook en Instagram: Dominicanenklooster Zwolle 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

In deze viering is de voorganger: Corinne van Nistelrooij  
Zang: Leden van het Thomaskoor o.l.v. René van Breukelen 
Orgel/piano: Jur Leemhuis 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live
http://www.kloosterzwolle.nl/
http://www.kloosterzwolle.nl/

