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Advent 2022: Door verschrikkingen heen 
In heel wat opzichten is er in 2022 sprake geweest van ‘crisis’, en dat is nog 
steeds aan de gang. Heel wat mensen op aarde moeten zien te leven met 
verdrukking. Oorlogsgeweld is teisterend, maar ook op kleinere schaal 
zitten mensen in de knel, in het stikdonker. 
Wie Advent en Kerstmis viert, kan hier niet omheen. De liturgie neemt ons 
van week tot week mee op een weg door de nacht.  
 
1e Advent  Hoever is de nacht  
De roep om ontferming klinkt vandaag van alle kanten naar omhoog: om 
alles wat kapot is, om de zorgen, de pijn, verdriet en geweld dat niet 
gekeerd kan worden. Met beelden van de droom van Nebukadnessar en 
Jeruzalem blijft het Kyrië deze weken staan, zonder het verlossende Gloria 
dat met Kerst weer klinkt. De morgen komt – maar nu is het nacht… 
 

 
Openingslied: Op een God die door de eeuwen… 
 

Op een God die door de eeuwen 
om Zijn trouw bezongen is 
wachten mensen heel hun leven 
tot zijn uur gekomen is. 
 

Op een God die door de tijden 
om zijn naam beleden is 
wachten mensen alle nachten 
tot zijn licht verschenen is. 
 

Op een God die voor de mensen 
nieuwe toekomst deed ontstaan 
wachten wij in goed vertrouwen 
tot zijn woord zal opengaan. 
 

Begroeting  
 
 VG: Wees gezegend ieder op weg naar het Licht,  

de Komende tegemoet. 
 allen: Wees gezegend,  
  Gij onze God, die de Komende bent, 
              die naar óns uitziet, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
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Woord van welkom en inleiding 
 
Aansteken van de eerste kaars en gebed  
 

- Ondertussen zingt het koor: 
 

koor: Hoe ver is de nacht, hoe ver, hoever? 
Wachter, hoe ver is de nacht, de nacht? 
De morgen komt, zegt de wachter. 
Maar nog is het nacht.  

  

Kyriegebed met acclamatie:    
 

 
 
Openingsgebed  
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Bij het openen van de schrift 
 
Eerste lezing:  Uit het boek Daniel 2: 31 - 45. 47 

 
In die dagen sprak Daniël tot koning Nebukadnessar: 
“Majesteit, u hebt een visioen gehad. U zag een reusachtig beeld en 
de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd was van zuiver 
goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van 
brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 
U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te 
pas kwam, tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en 
ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, 
brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer; de wind 
voerde het mee, tot er geen spoor meer van te vinden was. Maar de 
steen die tegen het beeld was geslagen, werd een hoge berg die de 
hele aarde bedekte.  
  Dit was uw droom, en nu zullen wij u zeggen wat hij betekent. U, aan 
wie de God van de hemel heerschappij heeft geschonken over allen – 
u bent dat hoofd van goud! Na u zal een ander koninkrijk opkomen, 
minder machtig dan het uwe, en daarna nog een, van brons, dat zal 
heersen over de hele aarde. Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard 
als ijzer zijn. En net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken 
verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een 
deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat 
betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal voor een deel 
sterk zijn, voor een deel broos.                                                 
     Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een 
rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een 
ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en 
vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan – precies zoals u zag dat 
er een steen van de berg losraakte zonder dat er een mensenhand 
aan te pas kwam, en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. 
De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te 
gebeuren staat. De droom is waar, en de uitleg betrouwbaar.”  
Toen zei de koning tegen Daniël: “Het is waar, uw God is de God der 
goden en de heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor 
hebt u dit mysterie kunnen onthullen.” 
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Tussenzang: Uit de diepte roep ik jou…  
 
Uit de diepte roep ik jou, Heer, hoor mijn stem. 
Doe je oren open, jij, en luister naar mijn stem, 
die om genade smeekt. 

 

 
 
Koor: Ik wacht op Hem, en hoop, 

mijn ziel wacht Hem, en volhardt. 
Ik houd mij aan zijn woord. 

 

 
 

 
Koor: Israël, volhard in Hem. 

Want bij Hem is genade -  
kracht om te bevrijden is bij Hem, veel kracht. 
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Evangelie:  In de woorden van Mattheus 24; 1. 36 - 44     
    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich 
onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de 
tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed 
gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere 
blijven, alles zal worden afgebroken!’  
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, 
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 
Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de 
Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed 
alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en 
uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en 
zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en 
iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon 
komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de 
een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee 
vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden 
meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, 
want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als 
de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief 
zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis 
hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want 
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. 

 
Acclamatie: Laat komen….. 
koor: Laat komen Hij die komen zal, 

 verlangend zien wij naar Hem uit. 
 

Overweging 
 

Moment van stilte 
 

Geloofsbelijdenis:   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

allen:   Ik geloof in het leven mij gegeven 
als enige kans om mens te worden. 
Ik geloof in de Vader van dit leven 
die zin is en grond van mijn bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
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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, de Christus, 
eten en drinken voor mensen van alle tijden. 
 

Ik geloof in zijn 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 zijn kerk van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag, naar de verlossing toe. 
Ik geloof in dit leven 
als weg en werkelijkheid 
naar de liefde die volkomen is. Amen. 
 

Voorbeden   Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 

Bijdrage in de kosten van de liturgie 
Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk- €1,00 per persoon gevraagd.  
Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  

 

Collecte 
Voor deze collecte wordt een mandje doorgegeven of u kunt 
Gebruik maken van de QR code →.  

 
 

Koorzang: Aarde, werk van uw handen 
 

Aarde, werk van uw handen, 
kaalgeslagen, ontgroend 
uitgeput en vergiftigd, 
gaten gebrand in de hemel. 

 

Aarde, ontheiligd, verschopt. 
door de voeten van haar bewoners, 
vertreden de eeuwige woorden 
vertrapt de rechten der armen. 
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Gij, in uw stilte, hoort, ziet en zwijgt. 
Gij bezint U of Gij nog geestkracht genoeg, 
geloof hebt, hoop en liefde 
om opnieuw te zijn God 
schepper en bevrijder –  
toen daalde Gij af 
en riep uw Naam over ons: 

 
‘Ik zal zijn die Ik ben, 
God, erbarmend, genadig 
rijk aan liefde en trouw 
duizend geslachten lang. 
 

Gebed van dank bij brood en beker Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
Onze Vader … 
 
koor: Laat komen Hij die komen zal, 
 verlangend zien wij naar Hem uit. 
 
VG.: Wij die uw mensen zijn,  
 door U gemaakt, geleid, gezegend 
 - en door geen andere god - 
 wij die maar mensen zijn,  
 ergens tussen geboorte en dood  
 biddend tot U, dit uur van ons leven,  
 wij roepen U in herinnering,  
 dat Gij uw trouw hebt toegezegd  
 tot in de eeuwen der eeuwen,  
 en dat Gij nooit het werk van uw handen verloochenen zult. 

 

 Wij roepen U in herinnering  
 wat Gij, van oudsher gedaan hebt aan mensen:  
 aan Abraham, Isaak en Jacob,  
 aan uw profeten, Mozes en Elia, aan David, uw koning,  
 maar bovenal aan Jezus van Nazareth, 
 die is gekomen om uw wil te volbrengen, 
 die alles heeft volbracht en onze dienstknecht is geworden,  
 die onze heer en meester is, leidsman ten leven,  
 onze waarheid, onze weg, 
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allen: Laat komen Hij die komen zal, 
 verlangend zien wij naar Hem uit. 
 

VG.: Die als geen ander  uitzag naar het Komend Rijk,  
               die stierf van verlangen én zelf de Komende was, 
 die zijn leven gaf, zijn lichaam en zijn bloed,  
 die het brood is geworden voor alle dagen 

 Hem gedenken wij, en wij bidden U, getrouwe God:   
 doe aan ons wat Gij aan hem gedaan hebt.   
 Zoek ons op, kom ons bevrijden,  
 trek nooit uw handen van ons af.   
 Open uw hemel boven ons,  
 roep onze namen, zend ons uw geest,  
 maak ons tot mensen, vrij en open, 
              om ons te geven aan elkaar.  
 
 allen: Laat komen Hij die komen zal, 
 verlangend zien wij naar Hem uit. 
 

Vredewens  
 

Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
 
Communiezang  Scheur toch de wolken weg en kom 
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Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort, 
dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 
 
Kome wat komt, Gods aanvangswoord 
doorstroomt de tijden, stuwt hen voort 
die ’t heil voorzag, die ’t al begon, 
hij komt ten laatste: Jezus kom! 

 
Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen God van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen 
 
Zegenbede     Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Slotlied: Zal er ooit een dag van vrede 
 

Zal er ooit een dag van vrede 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor een volk dat zonder reden 
levenslang op weg moet zijn? 

 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn, 
waar geen pijn meer wordt geleden; 
en het leven nieuw zal zijn. 

 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
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Mededelingen:  
 

Collecte voor behoud geloofsgemeenschap.      
U kunt geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon,  
scan de QR code of stort op het bankrekeningnummer  
van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 

Steun Oekraïne, help Pater Michael de winter door! 
Er is behoefte aan ovens om te koken en warmen.  
Giften welkom op NL 11 INGB 0000 3910 23 St Dominicanenkerk, ovv: Winter. 
 

KloosterClub in Adventtijd 
Vanaf vandaag tot kerst is er elke zondag KloosterClub ! 
 

Kinderkerstkoor repetities olv Erik Korterink 
Groep 3 en ouder. Aanmelden bij Inge Vos   ingeko63@gmail.com  
Vr 9 en 16 dec, wo 21 dec | 17.00 – 17.45 uur| Kapittelzaal klooster  
 

Kindje Wiegen voor de allerkleinsten  
wanneer 4 mensen mee willen helpen organiseren kan het dit jaar weer doorgaan. 
Aanmelden bij Corinne of Josephine 
 

Adventsmarkt 
Na de vieringen worden kaarsen , aardewerk, poppetjes en andere spullen uit 
Fastiv verkocht. De opbrengst is voor Humanitaire hulp aan Oekraïne 
 

Kerstattenties 
In de Kapittelzaal liggen kerstattenties voor vrijwilligers klaar. Neem als het kan 
ook een stapeltje mee van jouw buurt!  
 

Lessons and Carols for advent, Jongenskoor Dalfsen, 
Zang en eeuwenoude teksten en gebeden in Engelse stijl. 
zo 27 nov | 16.00-17.00 uur | lector: Henk Vogel| kerk | collecte 
 
 

Kloosterbioscoop: Flee 
Een film over vluchten, angst, verveling, spanning en onzekerheid daarbij. De 
animaties in de film maken het verhaal extra invoelbaar. 
do 1 dec | 19.30-21.30 u | Klooster| begeleiding: Iemke Epema | €7,50 
 

Kloosterbende 
Praten, chillen, spelletjes en actie: voor 11 tot 15 jarigen. Met eten!  
vr 2 dec | 18.30-20.30 uur | Kloosterpoort 
 

 
Churchchill 
Maaltijd en gesprek over Dominicaanse thema’s als ontvankelijkheid, compassie en 
mystiek. Vr 2 dec | 18.30-21.00u  
 

mailto:ingeko63@gmail.com
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Rozenkransmeditatie 
Samen bidden we de rozenkrans, na afloop koffie in de Kloosterpoort 
Wo. 8 dec. | 10.00 uur |  in het Oratorium | Vg: Jan Terstappen 
 

Diaconale collecte bij de uitgang  
“Een kerk die niet dient, dient tot niets”, stond er in de zendingsbrief.  
De deurcollecte na de viering is voortaan bestemd voor een goed doel.  
Dat doen we wisselend voor een doel ‘ver weg’ en ‘dicht bij huis’.  
In de advent en rond de feestdagen is de collecte bestemd voor  
Solidaridad of voor de Voedselbank Zwolle. Vandaag is de collecte  
voor Solidaridad. U kunt ook de QR-code gebruiken →. 
 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht 
in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair 
zijn, komt niemand tekort. Help je mee? 
 
Zwolle deelt warmte 
Onze geloofsgemeenschap doet mee aan een actie van het Diaconaal Platform 
Zwolle, een samenwerking van veel Zwolse kerken. Het doel is om mensen te 
ondersteunen die financiële problemen hebben door de hoge energieprijzen. 
Mensen die niet geraakt worden door de hoge prijzen en graag hun geld ter 
beschikking stellen voor anderen kunnen aan de actie deelnemen. Op een flyer 
kunt u meer over deze actie lezen, hoe u kunt doneren en hoe u er een beroep op 
kunt doen. 
 
 

Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur: 038/425.44.00 
 
 
 
 
 
 
 

In deze viering is de voorganger Josephine van Pampus 
Zang: Aquinokoor, olv Mark Walter 
Organist: Adriaan Koops 


