17 januari 2021
2e zondag door het b-jaar

Hier ben ik
Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis…

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Begroeting:
Gegroet jullie hier aanwezig
U jullie thuis, vertrouwde volgers.
Passanten op dit digitale pad,
Allen die op zoek naar nieuwe adem en licht
Gegroet Gij, eeuwige God
Wees in dit uur bij ons aanwezig
Vader, Zoon en Heilige Geest.
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.
Verschijn ons als de dageraad,
Gij, licht dat ons te wachten staat.
Kyrie eleison.
Wij vragen vrede voor elkaar.
Wanneer maakt Gij ons bidden waar?
Kyrie eleison.
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Lofzang: Eer God die onze Vader is…
Eert God die onze Vader is,
Weest allen welgemoed.
Looft Hem, gij zult in vrede zijn,
aanbid al wat Hij doet.
U, Heer, komt alle leven toe
en wie of waar Gij zijt,
U is de macht, U zingen wij
Dank voor uw heerlijkheid.
Lam Gods dat onze zonden draagt,
neem deze lof zang aan.
Gedenk ons in uw koninkrijk,
want Jezus is uw naam.
Gij die voor ons ten beste spreekt,
Jezus, Gij zijt de Heer,
O eengeboren Zoon van God,
kom haastig tot ons weer.
Openingsgebed
Bij het openen van de schrift
Eerste lezing: uit het eerste boek Samuël 3, 3 - 10.19
De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in
het heiligdom van Jahwe, waar de ark van God stond. Toen riep de
Eeuwige: `Samuël!' Samuël antwoordde: `Hier ben ik.' Hij liep
haastig naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'
Maar Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.'
En hij ging en legde zich te slapen. Toen riep Jahwe opnieuw:
`Samuël!' Samuël stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt
mij toch geroepen?' Eli antwoordde: `Ik heb niet geroepen, mijn
jongen; ga maar weer slapen.' Samuël kende de Eeuwige nog niet:
een woord van de Eeuwige was hem nog nooit geopenbaard. En
weer riep de Eeuwige Samuël; nu voor de derde maal. Samuël
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stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch
geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Eeuwige sas die de jongen
riep. En Hij zei tot Samuël: `Ga slapen, en mocht Hij je roepen dan
moet je zeggen: Spreek, uw dienaar luistert.' Samuël ging dus weer
op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Eeuwige bij hem
staan en riep, evenals de vorige malen: `Samuël, Samuël!' En
Samuël antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.' Samuël groeide
op; de Eeuwige was met hem en liet niet een van zijn woorden
onvervuld.
Tussenzang: psalm 40 Hier ben ik God…
(tekst I.Gerhardt, M. van der Zeyde melodie M. Stumpel )
Refr. Hier ben ik, God.
Uw wil te doen is mijn vreugde.
Ik heb de Heer vurig verbeid:
toen boog Hij zich over tot mij.
Hij verhoorde mijn roepen om hulp;
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond:
de lofzang voor wie onze God is. Refrein
Gij die offers afwees en geschenken
hebt mijn dove oren geopend:
brand- en zond-offers zeggen U niets.
Toen heb ik gesproken: Hier ben ik. Refrein
Mij geldt wat in de boekrol vervat is:
God, uw wil te doen is mijn vreugde,
uw wet is binnenin mij gegrift. Refrein
Bode van uw gerechtigheid ben ik
waar de schare te samengestroomd is;
zie, mijn lippen hield ik niet gesloten:
Gij, Heer, Gij weet dit van mij. Refrein
Uw gerechtigheid – haar heb ik nimmer
in het eigen hart weggeborgen:
ik verkondig uw trouw, uw verlossing,
zwijg niet van uw genade, uw waarheid
waar de velen bijeen zijn vergaderd. Refrein
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Evangelie: in de woorden van Johannes 1, 35-42
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
In die tijd stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn
leerlingen. richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie,
het Lam Gods.” De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en
gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij
Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?”
Ze zeiden tot Hem: “Rabbi” – vertaald betekent dit: Meester –
“waar verblijft ge?”
Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien”.
Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag
bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de
broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van
Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei:
“Wij hebben de Messias:” – vertaald betekent dat: de Gezalfde –
“gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei:
“Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd
worden – dat betekent: Rots – .”
Acclamatie:

Overweging
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis
VG:
allen

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Ik geloof in God,
die de Vader is van alle mensen,
Die de aarde aan de mensen
gegeven heeft.
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VG

allen
VG
allen

VG

allen

Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van de machten,
om Gods vrede met de mensen te verkondigen.
Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.
Ik geloof in Gods Geest, die werkzaam is
in alle mensen van goede wil.
Ik geloof dat de kerk gesteld is
tot een teken voor alle volken,
uitgerust met de kracht van de Geest
en gezonden om de mensen te dienen.
Ik geloof, dat God ten laatste
de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.
Ik geloof, dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.

Voorbeden ingeleid door:

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
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Koorzang: Hoor, maar ik kan niet horen…
Hoor, maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.
Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren.
O toekomst, laat niet af.
Gebed van dank bij het gezegende brood
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade
want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen.
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VG:

Gij, God, licht en liefde U bidden wij, U danken wij.
Wij zijn de eersten niet,
die samenkomen in uw ruimte,
zoekend in de diepte,
hopend op uw aanwezigheid,
wachtend op tekens van leven.
In uw naam hebben mensen elkaar gevonden,
trouw ervaren, liefde gedeeld.
Wij - die gaan in hun spoor –
wij komen bij U aan.

koor: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
VG:

Wij zijn de eersten niet
die - horend uw stem,
speurend naar wat U het liefste is.
Met uw woord
hebben mensen elkaar getroost,
uitgedaagd en voortgeholpen,
en elkaar wegen ten leven gewezen.
Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan
wat zij ontvingen uit uw mond.
En nog bent U niet uitgesproken
en schrijft U - in mensen - uw verhaal.

koor: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
VG:

Wij zijn de eersten niet,
die rondom een tafel als dit
brood in handen nemen.
Jezus van Nazareth, Man naar uw hart,
reikte ons uw liefde aan,
gaf uw aanwezigheid vorm en gestalte.
En zij die ons vóórgingen in zijn naam,
gaven ons dit teken van leven door.
Wij danken U, wij bidden U:
houd ons gaande op zijn weg.

Koor: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
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Vredewens

Uitnodiging tot de communie
Communie
Koorzang: Delf mijn gezicht op…
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan
en leven bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
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Slotlied: Mensen wij zijn geroepen om te leven…

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
Start Actie Kerkbalans 2021: 17 januari
Vandaag gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans van start. Met deze actie wordt
u allemaal opgeroepen om een bijdrage te geven voor de instandhouding
van onze kerk. U krijgt hiervoor een brief thuisbezorgd. De vrijwilligers die
deze brieven bezorgen kunnen hun brieven ophalen bij de receptie van het
klooster, ma-vr 9.00-17.00 uur. Alvast dank!
Vragenmoment 17 januari
Na de viering vandaag is er weer een vragenmoment door bestuur en
pastores. U kunt hiervoor de KerkTV aan laten staan.
Week van gebed #blijfinmijnliefde
Vanaf 17 januari is de landelijke week van gebed. In het
Dominicanenklooster wordt elke dag gebeden door de broeders. Tijdens
deze Week van gebed wordt het avondgebed op ma t/m do uitgezonden
via Kerkdienstgemist.nl, aanvang 19.00 uur. Kijk en bidt mee. De liederen
vindt u op kloosterzwolle.nl . Meer info op www.weekvangebed.nl
Online vieren
Op dit moment zijn er vanwege Corona geen bezoekers toegestaan in de
vieringen. Alleen de bewoners wonen de vieringen bij.
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
Stiltecentrum open
Het Stiltecentrum is open om een kaarsje aan te steken of een moment
stilte. Elke ma t/m za, 9.00-16.30 uur.
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Kloosterbrief
Elke 2 weken geeft het Klooster een nieuwsbrief uit, met nieuwtjes van het
bestuur, het programma, de kerk en de bewoners. Wilt u hier een gratis
abonnement op? Meldt u zich dan aan via info@kloosterzwolle.nl

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400
Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle

In deze viering is de voorganger Hans Schoorlemmer
Zang: Cantores olv René van Breukelen
Organist: Jur Leemhuis
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