SPREKEN MET EN OVER GOD

Feest van St. Dominicus
8 en 9 augustus 2020
Dominicanenkerk Zwolle

Openingslied: vol van verwachting

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.
Samengekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.
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Begroeting: (naar psalm 85)
VGs

God, onze helper, kom bij ons

allen

Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.

VGs:

Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,

allen: trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
VGs:

uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

allen: De Eeuwige geeft al het goede:
Hij, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen
Woord van welkom en inleiding
Kyrielitanie:
koor:
koor:
koor:
allen:

Kyrie
Kyrie
Kyrie
eleison.

VG:
VG:
VG:

roep uw naam over ons uit,
héél onze gebrokenheid,
herschep ons in de liefde,

koor:
koor:
koor:
allen:

Christe:
Christe
Christe
eleison.

VG:
VG:
VG:

bron van levend water,
uw wijsheid en uw kracht,
uw woning onder ons,

koor:
koor:
koor:
allen:

Kyrie
Kyrie
Kyrie
eleison

VG:
VG:
VG:

wek in ons uw Geest,
verricht in ons uw werk,
breng ons tot bloei,
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Lofzang: Ere wie ere toekomt…

Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt,
één en volstrekt in allen
en boven allen uit.
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdesweg, liefdesvolharding.
Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht,
doe opleven hun ogen .
Moge het worden eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft, liefde die blijft.

Openingsgebed
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Bij het openen van de Schrift
Eerste lezing: Uit het boek 1 Koningen 19, 9 - 13
Toen Elia bij de berg Horeb aangekomen was ging hij een grot
binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de
Eeuwige zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’
Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor
de Eeuwige, de God van de hemelse machten, maar de
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik
ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn
leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de Eeuwige, ‘en treed
hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de Eeuwige
voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de
Eeuwige uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken
sloeg, maar de Eeuwige bevond zich niet in die windvlaag. Na
de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Eeuwige
bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er
vuur, maar de Eeuwige bevond zich niet in dat vuur. Na het
vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat
hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar
buiten en ging in de opening van de grot staan.
Tussenzang: Niet als een storm…
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Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Evangelie: In de woorden van Matteüs 10, 7 - 14
Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te
stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou
ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij
hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in
afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal
alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal
verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij
naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem
op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen:
‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak
Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus
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antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte
uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang.
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot
stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen
zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Acclamatie:

Overweging
Geloofsbelijdenis
allen: Ik geloof in God die liefde is,
oerbron van alle leven, in alle tijden.
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 onder en in ons,
die 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
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Ik geloof dat zij, die in de liefde geloven
niet sterven 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?

Aandragen van de gaven
Collecte
Gebed over de gaven
Tafelgebed
VG:

Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam,
die Gij gegeven hebt aan wat 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 eer 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 ons allen.
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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VG:

Wij danken U om het geheim
dat hij ons naliet in dit brood en deze beker.
Moge de dauw van uw geest ze heiligen
tot zijn gave aan ons in zijn Lichaam en Bloed
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.

VG:

Heer onze God, zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is en die 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 rechterhand – en tot Hij komt
verkondigen wij Hem door deze beker van het leven
en door dit brood dat wordt gedeeld.
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VG:

In eenheid met onze paus, onze bisschop
en allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld,
verenigd ook met al uw heiligen bidden wij U:
Zend uw geest in ons, die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid.
Maak leven en welzijn groter en sterker dan oorlog en dood.
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.
Dan zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
door Hem en met Hem en in Hem
in de eenheid van de Heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

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.
Vredewens
Uitnodiging tot de communie
Communie
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Koorzang: Al wat een mens te kennen zoekt…

Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft dat gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
Dominicus die wijsheid zocht
van harte, met verstand,
deed Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.
Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene-macht:
Geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
Slotgebed
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Dominicaanse Zegenwens
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
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Slotlied : Hoe zouden wij geloven…

Hoe zouden wij verkondigen,
als niet uw Zoon hen zond,
als niet uw Geest bekrachtigde
de woorden uit hun mond.
Wij hebben door uw predikers
vernomen van uw Naam,
die ons met hoop en goede moed
het leven door doet gaan.
Wij danken Hem die heeft geplant,
de Heer die wasdom schenkt
en ons, verstrooid, alom verdeeld,
eens weer tesamen brengt.
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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
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 15 aug
18.30 A-K
Zon 16 aug
10.00 L-Z
Zat 22 aug
18.30 L-Z
Zon 23 aug
10.00 A-K
U vindt het volledige schema en op www.kloosterzwolle.nl
Let op: Kinderen tot 13 jaar zijn elke zondag welkom, samen met hun
ouders, ongeacht de letter van hun achternaam.
Kinderen in de kerk!
Er is elke zondag een gezamenlijke crèche en kindernevendienst. Alle
kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen. Welkom!
Startweekend 22 en 23 augustus
Op 22 en 23 augustus is het Startweekend. Na de viering is er koffie, zowel
op zaterdag als op zondag. Ook is er aandacht voor vrijwilligers. In de gang
vindt u werkgroepen die zich presenteren, en in de orde van dienst vindt u
een lijst met actuele vacatures. Ook hier geldt: Houdt afstand.
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www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400
Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle

De voorgangers zijn pater Jan Laan o.p. en Anneke Grunder o.p.
Zaterdagavond en zondagmorgen: vakantiekoor o.l.v. Anneke Kuijper
Organist is zaterdag Adriaan Koops, zondag René van Breukelen
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