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Kyrielitanie
koor:

Kyrie, kyrie, eleison,
kyrie, kyrie, eleison.

VG:

Vanwege de dagen die gingen,
de verborgen pijn,
en het goede woord, dat wij verzwegen,
roepen wij:
Kyrie, kyrie, eleison,
kyrie, kyrie, eleison.

zondag door het jaar-A

Schatgraven…
Openingslied: Wij zoeken U…
Wij zoeken U als wij samen komen,
hopen dat Gij aanwezig zijt,
hopen dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden,
hopen dat wij uw stem verstaan,
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

koor:

VG:

koor:

VG:

Vanwege de scherven van geluk,
de verloren dromen,
en de niet-vervulde idealen,
roepen wij:
Kyrie, kyrie, eleison,
kyrie, kyrie, eleison.
Vanwege alle nieuwe kansen,
de hoop op toekomst,
en ieder luist'rend hart,
roepen wij:
Kyrie, kyrie, eleison,
kyrie, kyrie, eleison.

Wij breken brood en delen het samen,
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

koor:

Wij vragen U om behoud en zegen,
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven:
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Lofzang: Alle eer en alle glorie…

Begroeting:
Wees gezegend,
God van het leven,
Liefdesbron voor altijd.
Wees gezegend, ieder die hier is,
wees gezegend
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest.

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke NAAM!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons met ontferming aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Welkom en inleiding
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Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / Liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Tussenzang: Al wat een mens te kennen zoekt…
Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
Het ligt verhuld in Uw geheim
dat eind is en begin.
Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft dat gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
De mens die naar Uw wijsheid zoekt
van harte, met verstand,
deed Gij Uw wereld ondergaan
als maaksel van Uw hand.

Openingsgebed

Bij het openen van de schriften

Eerste lezing: Uit het boek 1 koningen 3, 5 – 12
Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je
wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’ Salomo antwoordde: ‘U bent uw
dienaar, mijn vader David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u
trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u.
U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven
die nu op zijn troon zit. U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van
mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en
ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te
leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar
een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en
onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik
anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’ Het
beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij zei tegen hem:
‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom
of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren
en te onderscheiden tussen recht en onrecht – zal ik je wens
vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen
schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.
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Als wij Uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
Evangelielezing: In de woorden van Matteüs 13, 44 – 52
‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die
verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem
opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had
en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel
als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij
een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te
verkopen wat hij had en die te kopen.
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat
in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis
werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever
en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis
werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:
de engelen zullen erop uit trekken en de kwaadwilligen van de
rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen,
waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze. Hij zei hun:
‘Zo lijkt iedere Schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de
hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer
nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
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Voorganger spreekt navolgend gebed uit:

Acclamatie: U komt de lof toe…

Laat ons bidden,
dat onze God en Vader de heilige Geest uitstort over Jochem
en de doop bekrachtigt die hij als kind ontvangen heeft.
Moge deze Geest hem bevestigen en zalven met zijn rijke gaven,
en hem vormen naar het beeld van Jezus Christus,
de Zoon van God.
Allen bidden enige ogenblikken in stilte.

Verkondiging
Moment stilte

H. Vormsel van Jochem Huffmeijer (zondag):
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel;
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen
de vergeving van de zonden
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven.
Amen.
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Almachtige God,
Vader van onze Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw dienaar Jochem herboren doen worden
uit water en heilige Geest
en hem bevrijd uit de macht van het kwaad.
Wij bidden U:
zend over hem de heilige Geest, de Trooster,
schenk hem de geest van wijsheid en verstand
allen: Amen
de geest van inzicht en sterkte
allen: Amen
de geest van kennis,
van ontzag en liefde voor uw Naam.
Door Christus onze Heer.
allen: Amen
Jochem,
ontvang het zegel van de heilige Geest,
de gave Gods.
Jochem: Amen
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Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht...
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

Lied: Als gij naar de woorden luistert…
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd
zullen zij een licht ontsteken,
wijzen zij de goede weg.
Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
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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Als gij naar mijn woorden luistert,
ze van harte wilt verstaan
zullen zij de Vader tonen,
zult gij niet verloren gaan.
Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods Zoon herboren,
ademt gij zijn levensgeest.

Gebed over de gaven
Tafelgebed
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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Machtige God,
met alle eerbied noemen wij uw Naam,
die Gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt.
De hemel en het land, het licht van deze dag
en ook wijzelf, God, zijn er dank zij U,
die al van mensen houdt vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte onze God en Vader,
die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt,
die naar ons zoeken blijft
tot Gij ons in den vreemde vindt,
omwille van uw Zoon, de eerste van allen.
In stad en land in mensen en machten
in levenden en doden
wordt Gij vermoed en uitgesproken,
tot deze aarde zal zijn omgevormd
tot stad van vrede, het nieuwe Jeruzalem,
waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten.
koor:

Eet en drinkt van brood en wijn
tot Mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.
Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed –
en zó bekend met ons
dat onze namen staan geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten
Dank zij Jezus Christus, uw Zoon,
die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt
om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen 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 schept.
Wij danken U, dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven ten einde toe
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Heilig deze gaven,
met de dauw van uw heilige Geest,
dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed
van Jezus Christus onze Heer.
Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen –
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.
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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Als wij van eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Heer onze God, zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien –
die Gij hebt opgewekt hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal,
- uw rechterhand – 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;
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en laat ons mensen zijn die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons
en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem
de Mensenzoon hier in ons midden.
koor:

Deelt het leven met elkaar
tot Mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.
Bevestig uw kerk die in ballingschap is
en maak haar één in liefde en geloof,
tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus,
en met alle bisschoppen.
Samen met heel uw volk,
met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer,
met de apostelen, martelaren,
de heiige Dominicus en Catharina,
Thomas en Rosa en al uw andere heiligen
vragen wij om uw barmhartigheid
voor levenden en doden,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.

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

Uitnodiging tot de communie
Communie

Koorzang: Kom en volg Mij op de weg…

allen: Leeft in liefde met elkaar
tot Mijn gedachtenis
en maakt zo in Uw daden waar
dat leven geven is.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid.
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Kom en volg Mij op de weg
waarvan het eind verhuld is
maar wie volbrengt wat Ik hem zeg
draagt de vervulling in zich.

Zegen

Wilt u, zo mogelijk, gaan staan?

Vraag niet of hij wel veilig is
maar durf Mij te geloven:
Ik ben voor u in duisternis
het schijnsel voor uw ogen.
Ik geef u niet de overvloed
waarvan de mensen dromen
maar kracht die overwinnen doet
wat ons wil overkomen.
Kom en volg Mij op de weg
die mensen zal verbinden
de zwakken in hun rechten zet
en zicht geeft aan verblinden.
Kom en volg Mij op de weg
en doe elkander leven
ontvang wat u tot vrede strekt
als zegen van Godswege.

Blijvende Nabije, zegen ons,
Draag ons in jouw handen, maak ons één.
Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis,
Maak ons mensen van Jou…
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.

Slotgebed

Mededelingen
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 het onderhoud en behoud van deze kerk.
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58
Naar de kerk vanaf 26 juli
U bent welkom in de kerk als uw achternaam begint met een letter zoals 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
vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl
Datum
Tijd
Wie (achternaam)
zat 1 aug
18.30 A-K
zon 2 aug
10.00 L-Z
zat 8 aug
18.30 L-Z
Zon 9 aug
10.00 A-K
Let op: Kinderen tot 13 jaar zijn elke zondag welkom, samen met hun
ouders, ongeacht de letter van hun achternaam.
U vindt het volledige schema op www.kloosterzwolle.nl
Kinderen in de kerk!
Er is op de zondagen een gezamenlijke crèche en kindernevendienst. De
kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen.
Vakantieboek Dominicanenklooster Zwolle
De coronacrisis woedt nog voort. Ons klooster moest afscheid nemen van
veel betrokken medewerkers. En er gaat nog meer veranderen om het
klooster toekomstbestendig te maken. Hoe kunnen we herbronnen,
aandacht geven aan wat ons voedt? In het vakantieboek lees je hierover:
www. kloosterzwolle.nl/nieuws
Koffiedrinken na de viering: 2 augustus
Op 2 augustus is er koffie na de viering. U bent van harte welkom! Ook hier
geldt: Houdt afstand en kom alleen als u geen klachten heeft.

In deze viering is de voorganger pater René Dinklo o.p.
Zang: vakantiekoor o.l.v. Christine van Breukelen
Organist: René van Breukelen
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