18 en 19 juli 2020
16e zondag door het A-jaar

In hemelsnaam: wat
te doen met al dat onkruid?!
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?
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t Woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

Begroeting:
Gegroet ieder hier aanwezig
vreemdeling, vriend, naaste,
vertrouwde buur.
Gegroet Gij, eeuwige God
Wees hier aanwezig,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Woord van welkom en inleiding
De kinderen gaan naar hun eigen viering
Kyrie-litanie: Bidden wij tot de levende God…
koor:

Bidden wij tot de levende God,
Vader van onze Heer Jezus Christus
in kracht van de heilige Geest:
Luister Heer, ontferm U over ons.
allen: Luister Heer, ontferm U over ons…
koor:

Over de stad van God op aarde,
voor het volk dat hier bijeen is,
bidden wij om licht en verlossing:
Luister Heer, ontferm U over ons.
allen: Luister Heer, ontferm U over ons…
koor:

Over allen die zoeken naar waarheid
en het evangelie willen verstaan
bidden wij om geduld en om aandacht.
Luister Heer, ontferm U over ons.
allen: Luister Heer, ontferm U over ons…
Lofzang: Ere wie ere toekomt…
koor:

Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt,
één en volstrekt in allen
en boven allen uit.

allen: Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdesweg, liefdesvolharding.
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koor:

Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht,
doe opleven hun ogen .

allen: Moge het worden eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.
Openingsgebed
Bij het openen van de schrift
Eerste lezing:
uit het boek Wijsheid 12,13.16-19
Alleen u, die zorg draagt voor alle mensen, bent God, er is geen
andere. Tegenover wie zou u moeten verklaren dat u geen
onrechtvaardig vonnis velt? Uw macht is de bron van uw
rechtvaardigheid, en omdat u over alle mensen heerst, kunt u ook
iedereen sparen. U toont uw macht wanneer de volkomenheid
ervan in twijfel wordt getrokken; wie uw macht kent en u toch
uitdaagt, wordt daarvoor gestraft. Omdat u heer en meester bent
kunt u uw macht uitoefenen wanneer u dat wilt. Toch oordeelt u
zachtmoedig en regeert u ons op milde wijze.
Door zo te handelen hebt u uw volk geleerd dat rechtvaardigen
menslievend moeten zijn; u geeft uw kinderen de hoop dat
zondaars naar u kunnen terugkeren.
Tussenzang: Als regen die de aarde drenkt
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Als zonlicht dat het groen gewas
uit zaad ontkiemen doet:
zo geeft het woord van God de mens
luister en nieuwe gloed.
Als schaduw die verkoeling brengt
op 't heetste van de dag
geneest het woord van God de mens
die op bevrijding wacht.
O God, vernieuw de dorre grond,
verzacht wat is verhard:
maak ons gehoorzaam aan uw woord
en mensen naar uw hart.
Evangelie:

in de woorden Matteüs 13, 24-30.36-43
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Jezus hield de mensen een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn
akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand
onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge
gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid
te voorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen:
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid?
Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het
werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat
wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want
dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat
beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het
oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind
het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan
bijeen in mijn schuur.’”’

4

Acclamatie: Wie zijn leven…

Overweging
Moment van stilte
Geloofslied: De aarde is vervuld…
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
De aarde is vervuld
van goedertierenheid
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.
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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

Koorzang: Hoor maar ik kan niet horen Abc…

Gebed over de gaven
Tafelgebed:

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft Uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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VG:

Heilige God, wij zegenen U om al wat leeft
en adem krijgt van U,
om al wat zich vernieuwt naar de tijd van de seizoenen
door uw scheppende kracht.
Gezegend zijt Gij vooral om de mensen, die wij zijn:
Niet voor de dood geboren, maar voor het nieuwe leven door Jezus Christus, uw Zoon.
Hij heeft voor ons geleefd en is voor ons gestorven.
Hij is als de graankorrel, die vruchten draagt in overvloed.
Gezegend zijt Gij om Hem en met allen,
die ons zijn voorgegaan en na ons zullen komen,
zegenen wij U met de woorden:

allen:

Heilig, heilig, heilig de heer,
De God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend hij
die komt in de naam des heren,
Hosanna in den hoge.

VG:

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zó vertrouwd met ons,
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij verloren laten gaan
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om wonden te genezen van mensen, die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft
en vrijheid, die bestaat,
dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven ten einde toe.
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VG:

Want in de nacht, dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen Hij dankte U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt en eet hiervan,
want dit is Mijn lichaam - gegeven voor u.
Ook nam Hij de beker, dankte U weer
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt deze beker en drinkt hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe verbond dit is mijn bloed, voor u en voor allen vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen tot Mijn gedachtenis.
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
gedenken wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

VG:

Heer, onze God, zo gedenken wij Hem,
die weet wat lijden is en de dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal uw rechter hand en tot Hij komt, verkondigen wij Hem
door deze levensbeker en door dit brood, dat wordt gedeeld.
Wij bidden U
zend dan uw Geest in ons,
die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk,
dat recht doet om gerechtigheid,
maak leven en welzijn toch groter
en sterker dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn,
die woningen bouwen met handen vol vrede
voor oud en jong.
Breek het geweld in ons en
breng ons thuis uit de kracht van Hem,
de mensenzoon hier in ons midden.
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Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
uw koninkrijk gekomen zijn door Hem en met Hem in kracht en in Geest tot in eeuwigheid.
Amen.
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde 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
Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm u over ons (2 x).
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede.
Uitnodiging tot de communie
Communie
Koorzang: Het rijk van God is als een zaad…
Het rijk van God is als een zaad
verborgen in de grond
dat wortel schiet en wasdom geeft
wanneer de zomer komt.
Het rijk van God is als het brood
gedeeld in overvloed
dat heel de wereld van de dood
bevrijdt en leven doet.
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Het rijk van God is als een huis
gebouwd op goede grond
waar alle mensen welkom zijn:
zij vinden vaste grond.
Het rijk van God is als de man
die ons van God vertelt
en in een eindeloos geduld
op mensen is gesteld.
Het rijk van God wil zijn gezaaid
in mensen, groot en klein:
de aarde moet voor iedereen
een huis van vrede zijn.
Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
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Slotlied: Wij moeten gaan...
Wij moeten gaan; aan ’t lied van bevrijding
voegden we weer een eigen refrein,
zagen rondom de glans van herkenning,
hoe we elkaar tot verbondgenoot zijn.
Vonden het woord, eerder gehoord,
als nieuwe bron op eigen terrein.
Laten wij gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee het vaste idee:
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede,
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven:
vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn,
vrede en zegen! Laten wij gaan.

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400
Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle
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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 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
zat 8 aug
18.30 O-S
Zon 9 aug
10.00 T-Z
U vindt het volledige schema in het Presenteerblad en op
www.kloosterzwolle.nl
Kinderen in de kerk!
Vanaf 12 juli is er op de zondagen een gezamenlijke crèche en
kindernevendienst. De kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen.
Welkom!

Voorgangers In deze: Wijbe Fransen o.p. en Hans Schoorlemmer pw
Zang: Cantores olv Malou Zengerink
Organist: Jur Leeemhuis
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