22 en 23 augustus 2020
Opening pastorale jaar

De sleutels in handen gekregen
Openingslied: Gij die gesproken hebt…

Gij die ons in uw dienstwerk hebt gewild,
die het gewaagd hebt onze hand te vragen.
Die ons uit angst en doem hebt weggetild
en ons tot hier op handen hebt gedragen;
Gij die verlangen wekt, verlangen stilt 'vrees niet', Gij gaat met ons een weg van dagen.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw Woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Begroeting:
Vrede en alle goeds
voor u en voor jou
op deze nieuwe dag.
Gezegend Gij, onze God,
om uw levenslange trouw,
om uw Naam in ons midden:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Woord van welkom en inleiding
Lied om inkeer: Wees stil…
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Kyrie-litanie:
VG:
Gij, die opkomt voor kwetsbaren en gebogenen opricht
allen: Roep ons tot leven, ontferm U over ons.
VG:
Gij die wacht op onze omkeer, die op ons wacht ,
allen: Roep ons tot leven, ontferm U over ons.
VG:
Gij die open wilt open en bevrijdt van al wat beknelt,
allen: Roep ons tot leven, ontferm U over ons.
Lofzang: Laudate omnes gentes
VZ:

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. ( neuriën )
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
allen: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Openingsgebed
Bij het openen van de Schrift
Eerste lezing: Uit het boek Jesaja 22, 19 – 23
Zo spreekt de Eeuwige tot Shebna, de overste van de tempel:
‘Ik zal u uw ambt ontnemen en u beroven van uw post.
Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim,
de zoon van Chilkia, ontbieden.
Ik zal hem met uw gewaad kleden en hem uw gordel omdoen;
uw macht draag ik aan hem over.
Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem
en het volk van Juda.
Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David;
wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten,
wanneer hij sluit, kan niemand openen.
Ik zal hem bevestigen, als een pin in stevige grond;
voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”’

3

Tussenzang: Het woord des Heren is volmaakt ( naar Psalm 19 )
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Evangelielezing: In de woorden van Matteüs 16, 13 – 20
Wilt U – zo mogelijk – gaan staan?
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam,
vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de
Mensenzoon is?’ Ze antwoordden:
‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia,
weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’
Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’
‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’
antwoordde Simon Petrus.
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona,
want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard,
maar door mijn Vader in de hemel.
En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen
overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel
geven, en al wat je op aarde bindend verklaart
zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt
zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen
dat hij de Messias was.

Acclamatie: Groot is de wereld
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Verkondiging
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis:
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
Ik geloof in een Kerk die haar deuren wijd openzet,
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt,
die geen onderscheid maakt tussen mensen,
waar ieder heilig en zondig is,
die geen rangen en standen kent,
waar allen van hoog tot laag
werkelijk broeders en zusters zijn,
die haar eigen grenzen overschrijdt
en een Tafel bereidt voor allen
die zich tot Jezus Christus bekennen,
die het woord van God in dialoog belijden
en waar communie hand in hand gaat met communicatie,
die niet heerst, maar dient,
waar recht gedaan wordt aan allen,
die niet denkt aan eigen roem,
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor allen,
die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen
van de hoop die in haar leeft.
Voorbeden

Wilt u – zo mogelijk – knielen?

Vooraf en na afloop:
O God, hoor naar ons (2x),
wees nabij, antwoord ons.
O God, hoor naar ons (2x),
kom en luister naar ons.
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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Gebed van dank bij brood en beker
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
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.
VZ:

Gij die ons de aarde geeft
om te bewonen en te bewerken,
Gij die de wereld ziet,
Gij weet hoe onmachtig wij zijn
tot vrede en gerechtigheid,
Gij roept ons bij onze naam
om mens voor een mens te zijn,
om recht te doen aan de minsten

allen:

VZ

Wij bidden u voor al uw mensen,
groot of klein, hoe ook geschapen, overal gelijk
en altijd weer in oorlog met elkaar.
Wij bidden u voor hen die het meest weerloos zijn,
kinderen, armen, vluchtelingen,
mensen zonder stem, mensen zonder toekomst,
allen die groot lijden moeten dragen
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allen: Daar waar liefde is en vrede,
Daar waar vriendschap heerst, daar is God.
VG:

Niet voor de dood hebt gij ons geschapen,
maar om te leven op uw lieve aarde.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht om mens te worden,
koste wat kost,
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten,
dat wij uw koninkrijk verhaasten en uw wil volbrengen
allen: Daar waar liefde is en vrede,
Daar waar vriendschap heerst, daar is God.

VG:

Dat wij het brood van deze wereld delen met elkaar
en alle kwaad vergeven, dat ons wordt aangedaan.
Zo bidden wij U,
onze ogen gericht op Jezus Messias,
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht,
die brood is geworden voor ons vandaag,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden.
allen: Daar waar liefde is en vrede,
Daar waar vriendschap heerst, daar is God.
Vredewens

Uitnodiging tot de communie
Communie
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Koorzang: Wat in stilte bloeit…
Wat in stilte bloeit,
in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd
voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij,
licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden
en doen leven,
brood van genade worden,
wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben,
wie zal hen hieraan deelgeven?
En die in weelde zwelgen
en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid
doen verlangen?
Aanschijn der aarde,
wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om,
aarde, jouw aanschijn
te vernieuwen.
Slotgebed
Mededelingen
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Zegenbede

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Slotlied: Dat woord, waarin ons richting werd gegeven…
Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God, van meet af aan.
Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.
Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.
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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
Startweekend
Dit weekend 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.
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 29 aug
18.30 A-K
Zon 30 aug
10.00 L-Z
Zat 5 sept
18.30 L-Z
Zon 6 sept
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!
Broeder Dominicus 60 jarige professie
Vanaf 30 augustus is er in de kloostergang een fascinerende tentoonstelling
ter gelegenheid van het 60-jarig professiefeest van broeder Dominicus
Zorn. Broeder Dominicus staat in de schijnwerpers en met hem vele andere
lekenbroeders. Op zondag 30 augustus zal de 60-jarige professie ook in de
kerk gevierd worden. Mocht u broeder Dominicus een cadeau willen geven,
hij stelt een financiële bijdrage voor het St. Maartenshuis in Fastiv
(Oekraïne) op prijs. Contant of via rek.nr: NL 11 INGB 0000 3910 23 t.n.v.
Diaconie Dominicanenkerk o.v.v. Fastiv. Ook zelfgebakken taarten zijn
welkom!
Graag melden bij Trieneke Wubs.
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Songs for Mary
Singer-songwriter Tim Knol en schrijfster Maartje Wortel verblijven drie
dagen in het klooster. Mooie muziek en teksten die verwonderen laten je
kennismaken met wat Tim en Maartje beleefd hebben. Een unieke,
eenmalige voorstelling. Vr 5 sep | 20.45 u |€ 17,-

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

Voorgangers in deze viering: Corinne van Nistelrooij en Hans Schoorlemmer
Zang: Thomas koor o.l.v. René van Breukelen
Orgel en piano: Jur Leemhuis
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