11 en 12 juli 2020
15e zondag door het jaar

Ontvankelijk zijn
Openingslied: Wij komen om leven…

Wij komen om woorden,
om taal van verlangen,
Verhalen van mensen.
Het woord bij de daad.
Wij komen om stilte,
om tekens die spreken,
om bidden vol adem,
om zwijgen van goud.
Wij bidden om diepte,
de Stem van de uittocht,
Geheim dat ons zin geeft,
wij komen om God.

Begroeting:
VG:

Gegroet u en jij,
gekomen in verbondenheid met elkaar.

allen: Gegroet ieder hier aanwezig,
ieder op afstand verbonden,
vreemdeling, vriend, naaste.
Gegroet U onze God,
wees hier aanwezig in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Woord van welkom

Kyrie-litanie
VG:

Als ons hart zich verhardt voor de liefde,
en de weg van de vrede wordt vertreden,
blijf ons dan met uw ontferming nabij.
allen: Heer, ontferm U over ons
VG:

Als het goede wordt verstikt door het kwaad
en wij niet meer ontvankelijk zijn voor Uw goed recht,
blijf ons dan met uw ontferming nabij.
allen: Christus, ontferm U over ons
VG:

Om al wie geschonden zijn en gewond,
om wie vergeten zijn en verwaarloosd,
blijf ons nabij met uw ontferming.
allen: Heer, ontferm U over ons
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Lofzang: Laudate omnes gentes…
koor: Laudate omnes gentes laudate Dominum (2x)
allen: Laudate omnes gentes Laudate Dominum (2x)
VG:

Gij die geschiedenis maakt
en toekomst schept,
zin van ons bestaan.
Gij geeft ons adem en stem,
klank en ritme,
een lied in de mond
van lof en verwondering.
Gij die ons schiep,
reden tot lofzang,
zin van ons bestaan.

allen: Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2x)
Openingsgebed
Bij het openen van de Schrift
Eerste lezing: Jesaja 55, 10-11
Zo spreekt de Eeuwige:
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
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Tussenzang: De Heer heeft mij gezien en onverwacht...

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
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Evangelie: Mattheus 13, 1 - 9

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer
zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en
daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever
bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand
ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een
deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde
was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon
doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het
geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen
de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar
er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort,
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat
wie oren heeft goed luisteren!’

Acclamatie: Het woord dat ik jou geef…

Overweging

Moment van stilte
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Geloofsbelijdenis

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

allen: Ik geloof in God die liefde is,
oerbron van alle leven, door alle tijd.
Ik geloof in Jezus Christus, wiens leven liefde was,
bezield van de Geest,
naar het lichaam kind van Maria, zuiver van aard.
Ik geloof in Hem die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
die gekruisigd is, gestorven en begraven.
Ik geloof in Hem die door het diepste dal gegaan is
en desondanks niet dood is maar leeft in ons en onder ons,
wij willen zijn naam dragen en zijn leven vieren.
Ik geloof in de Geest die ons verwarmt en bezielt
en ons aanzet tot een leven in liefde
Ik geloof dat zij, die in de liefde geloven
leven in eeuwigheid.
Ik geloof in de kerk, in alle kerken
waarin Jezus’ nagedachtenis gevierd wordt.
Ik geloof dat er een blijvende band is tussen hen die leven
en hen die, naar het lichaam, gestorven zijn.
Ik geloof en belijd dat er vergiffenis is voor alle denkbare kwaad
omdat de liefde barmhartig is, eindeloos barmhartig.
Daarom zal de dood nooit de totale mens raken.
De Geest is onuitwisbaar.
Zo geloof ik dat het is.

Voorbeden

Wilt u – zo mogelijk – knielen?

Collecte
Aan het eind van de dienst wordt bij de uitgang uw bijdrage gevraagd.
Voor thuis: 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 over de gaven

Tafelgebed
VG:

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Wat zullen wij tot U zeggen?
Gij die genoemd wordt ‘God van mensen’,
Gij zijt geen ander dan die gezegd heeft:
‘Ik zal er zijn voor u’.
Gij die ons voert door nacht en woestijn
naar een land van rust, een stad die vrede is –
Gij die op ons wacht tot de dag van onze dood,
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Gij kent en roept de stranden van de aarde,
de oevers van de hemel,
de zon en het zaad in de schoot,
het hart dat wankelt, de treurende die treurt,
de stervende, de levende,
alle levenden roept Gij bij name
opdat zij zich verheugen in U.
allen: God in de hemelen zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven.
VG:

Gij zijt altijd, elk uur zijt Gij,
sinds mensenheugenis zijt Gij.
Wij zijn van stof en onze dagen hooi en gras,
maar Gij verloochent niet het werk van uw handen.
Met onze stemmen reiken wij omhoog
naar U die eeuwig leeft:
vriend, vreemde, allerhoogste,
keer U niet af als wij U roepen
en uw Naam heilig prijzen.
Gezegend zijt Gij, gekend en bemind,
in Jezus van Nazareth, uw Zoon,
die is gekomen, bekleed met uw naam,
bezield door uw naam,
beeld van uw heerlijkheid, bode van uw trouw.

allen: Die in de wereld uw weg gegaan is,
die blinden geneest en doden ten leven wekt;
die wat Hij doen kon heeft gedaan voor al uw mensen,
die in de nacht de laatste van zijn leven,
dit teken van liefde heeft gesteld:
VG:

Hij heeft het brood in Zijn handen genomen,
Hij zegende U, Hij brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
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Ook nam Hij de beker, zegende U weer,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende, Verbond,
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om mij te gedenken.
allen: God in de hemelen zie naar uw mensen
wijs ons de weg van het leven.
VG:

Gij hebt ons geroepen, van heinde en ver,
Gij hebt ons gemaakt,
allen verschillend van hart en gezicht,
maar allen uw mensen.
Wij bidden U: maak heden nog nieuwe mensen van ons,
die horen uw stem met levende harten,
en trek uw handen nooit van ons af.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon,
dit uur en tot in eeuwigheid.

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

Vredeswens
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Uitnodiging tot de communie
Communie

Koorzang: Woord dat ruimte schept…

Slotgebed

Mededelingen
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Zegenbede
VG:

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Zegen ons met het licht van uw ogen,
Gij onze God.

allen: Zegen ons met het licht van uw ogen,
Gij onze God.

Slotlied: Mensen, wij zijn geroepen…

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.
Abraham heeft Hij eerst zijn Woord gegeven,
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
om zo de toekomst tegemoet te leven
wanneer de grote oogst te velde staat.
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 het onderhoud en behoud van deze kerk.
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58
Naar de kerk vanaf 11 juli
U bent welkom in de kerk als uw achternaam begint met een letter zoals
die in onderstaand schema genoemd staat. Wilt u zich aanmelden als u van
plan bent te komen? Dit kan via de website of de receptie: 038-4254400.
Alle andere vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl
Datum
Tijd
Wie (achternaam)
zat 18 jul
18:30 K-N
zon 19 jul
10:00 O-S
zat 25 jul
18:30 T-Z
zon 26 jul
10.00 A-D
zat 1 aug
18.30 E-J
zon 2 aug
10.00 K-N
U vindt het volledige schema in het Presenteerblad en op
www.kloosterzwolle.nl
Kinderen in de kerk!
Vanaf deze zondag is er op de zondagen een gezamenlijke crèche en
kindernevendienst. De kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen.
Welkom!

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400
En volg ons op Facebook
In deze viering is de voorganger: Frans van Oosten
Zang: Vakantiekoor o.l.v. Marlou Zengerink.
Organist: Berry van Berkum
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