5 en 6 september 2020
23e zondag door het jaar-A

ALLES OP ALLES VOOR VERZOENING
Openingslied: Dit is het huis dat wij wilden…
Dit is het huis dat wij wilden
om God te ontmoeten,
en waar de aarde en hemel
elkander begroeten:
huis van 't verbond
en met zijn liefde als grond
voor onze zoekende voeten.
Dit is het huis dat wij bouwden
om samen te horen;
hier komen wij met ons leven
elkander ter ore;
hier wordt gedeeld;
hier wordt de vrede verbeeld,
waarvoor wij eens zijn geboren.
Dit is het huis dat wij houden
om samen te eten,
om elke keer rond het Heilige brood
weer te weten:
Hij, onze God,
gaf ons als hoogste gebod
liefde die nooit zal vergeten.
Begroeting
VG:
allen:
VG:
allen:

Gezegend ieder die met ons verbonden is
in de naam van Jezus Messias.
Gezegend de Levende, God in ons midden,
die wij noemen:
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Om te beginnen
Om ontferming Jij, om mensen bewogen…

Lofzang: Glorie de Eeuwige…
Allen: Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
VZ:
Glorie aan God alleen hoog in de hemel
en hier allerwegen, hier waar wij wonen
vrede voor mensen al zijn beminden
zijn oog rust op hen.
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Allen:
VZ:
Allen:
VZ:
Allen:
VZ:

allen:
VZ:
Allen:
VZ:
Allen:

Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
Laat onze adem U loven en zingen,
Machtige God, U ons leven een lied!
Zegenen wij U al onze dagen,
dragen uw Naam als een vuur met ons mee.
Machtige God, Gij Licht zienderogen!
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,
hoor naar ons roepen, vragen om vrede;
draag van ons weg alle dood zelf gekozen,
draag van ons weg heel de wereld van schuld.
Gij zijt de enige, Gij onze Heer
Gij toch de eerste, weg voor ons uit!
Onder uw vleugels vinden wij leven,
komen op adem het duister voorbij.
Machtige God, Gij Zoon en Geliefde,
krachtige Geest, alle glorie aan U.

Openingsgebed
Bij het openen van de Schrift
Eerste lezing: Uit het boek Ezechiël 33, 7 – 9
De Eeuwige spreekt tot mij:
‘Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld
voor het volk van Israël.
Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen.
Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven,
en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan,
dan zal hij sterven door zijn eigen schuld,
maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.
Maar als je hem gewaarschuwd hebt
dat hij een andere weg moet inslaan
en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld,
maar jij zult het er levend afbrengen.’
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Tussenzang: 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.
Evangelie: In de woorden van Matteüs 18, 15 - 17.19 - 20
Jezus zegt tot zijn leerlingen:
‘als één van je broeders of zusters zondigt,
moet je die daarover onder vier ogen aanspreken.
Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee,
zodat de zaak zijn beslag krijgt
dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen.
Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren,
behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt.
Ik verzeker het jullie nogmaals:
als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen,
wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel
het voor hen laten gebeuren.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,
ben ik in hun midden.’
Acclamatie
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Verkondiging
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis
VG:

allen:

VG:

allen:

VG:

allen:
VG:
allen:

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Ik geloof in God,
tot wie wij in Jezus’ Geest:
“Abba, Vader” mogen zeggen,
de schepper van oorsprong en toekomst.
En in Jezus, Gods Dienaar en welbeminde Zoon
die vanuit God tot ons is gekomen,
die de gestalte is van Gods menslievendheid.
Die gewerkt heeft tot onze genezing,
die menselijke grenzen doorbroken heeft,
en woorden heeft gesproken van eeuwig leven.
Die daarom is verworpen,
maar tot onze bevrijding heeft geleden
en aan het kruis is gestorven.
Die door God is opgewekt om in ons te leven
en te staan in de toekomst van heel de schepping.
Ik geloof in de Geest van God en van Jezus,
die spreekt door profeten
en door alle mensen van goede wil,
die ons leidt naar de volle waarheid.
Ik belijd Gods Koninkrijk nu en in eeuwigheid
en de kerk die dit rijk mag verwachten en dienen.
Ik belijd de bevrijding uit alle zonden
en de kracht tot goedheid en liefde.
En de nieuwe schepping,
waarin gerechtigheid woont
en God alles in allen zal zijn.

Voorbeden
Ingeleid met

Wilt u – zo mogelijk – knielen?
Wek mijn zachtheid weer,
geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is, en mij toevertrouw,
en het licht niet haat.
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Collecte
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: Niet tot de dienst der wraak…
Niet tot de dienst der wraak,
maar tot elkaars verzoening,
heb Ik u aangeraakt,
heeft u mijn woord geroepen.
Niet in het woordgeweld
waarmee de mensen dreigen,
heb ik mijn eer gesteld,
maar in wie durven zwijgen.
Niet in het groot vertoon
worden mijn woorden waarheid,
maar in een Mensenzoon
wordt duisternis tot klaarheid.
Niet tot een mens vol kracht
die heerst over zijn broeders
maar tot de volle maat
van Christus zult gij groeien.
Gebed van dank
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,
de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
koor:
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VG:

Want U hebt ons tegoed gedaan
met uw goedheid, uw liefde.
U vult onze leegte met overvloed,
U roept ons tot leven met nieuwe namen.
allen: Gij louter licht en bron van eeuwig leven,
Wij zegenen U!
VG:
Zo vaak heeft uw liefde
al iets gedaan in de harten van mensen;
met allen en met alles
wat ademt van uw genade zingen wij hier:
allen : Gij louter licht en bron van eeuwig leven,
Wij zegenen U!
VG:
U zegenen wij
om het hoge Woord van den beginne,
dit Licht in ons duister,
dit brood uit de hemel,
de Zoon naar uw hart.
Gezonden opdat wij allen U kennen,
voorgoed zullen leven,
en moed hebben om te gaan
op onze levensweg door uw wereld.
allen:

VG:

Hij, die vrucht uit de schoot van uw volk Israël,
de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.
Uw liefde voor Hem is de bron waar uit wij drinken.
Hij opent ons de ogen,
is het Licht dat voor ons uitgaat.

allen:
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VG:

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst,
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht.
Geen grotere liefde, geen inniger barmhartigheid:
zijn laatste adem gaf hij ons ten leven.
Wij gedenken hier zijn dood,
Wij vieren het leven, van God gegeven,
hier reiken wij elkaar aan wat Hij ons gaf,
in zijn naam.

allen:

VG.

Wij mogen leven in Gods ontferming.
Erfgenamen van zijn vrede zijn wij.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen
die hemel en aarde verheugen.

allen:

Vredewens
Communie
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Communiezang: Gij zijt Gij – psalm 103
Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij.
Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige Vader.
Gij kent ons toch.
Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.
Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

Koor:

Gij, Levende, eerste en laatste,
Moeder, vader, God onspreekbaar,
Boven onze woorden uit

VG:

Zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen, waar ook ter wereld.
Doe lichten over ons uw aangezicht

9

Slotlied: Leven is van zeven dagen…

Wind en adem, geest en leven
Vol beweging, storm en vuur,
Moge ons bezieling geven,
in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen,
dat wij voortgaan dag en uur.
Regenwater, waterbronnen,
bron van leven, levensstroom,
waarmee alles is begonnen,
water voor een dorre boom,
uitgelopen nieuw gevonden
wast zij heel ons leven schoon.
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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
Eerste zondag: Koffie, Amnesty en de Kerkwinkel
We hebben het koffiedrinken weer opgestart, elke eerste zondag van de
maand en zoals het nu lijkt ook elke 4e zondag van de maand. U bent van
harte welkom, ook hier geldt de 1,5 m afstand. Ook willen we u vragen
zoveel mogelijk te gaan zitten in de Refter of de Aula, zodat we zo weinig
mogelijk mensen tegelijk in de gang hebben.
Ook in coronatijd is uw hulp in de strijd tegen mensenrechtenschendingen
hard nodig! Deze zondag schrijven wij voor Mohamed al-Bokari, lhbtiactivist uit Jemen. Vanwege zijn activiteiten werd hij met de dood bedreigd
en vluchtte naar Saudi-Arabië waar hij werd opgepakt in Riyadh.
De Kerkwinkel is weer open op de eerste zondag van de maand na de
viering.
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.
Datum
Tijd
Wie (achternaam)
Zat 12 sept
18.30 A-K
Zon 13 sept
10.00 L-Z
Zat 19 sept
18.30 L-Z
Zon 20 sept
10.00 A-K
U vindt het volledige schema en op www.kloosterzwolle.nl
Kinderen zijn elke zondag welkom met hun ouders, ongeacht de letter van
hun achternaam.
Caribisch-Nederlandse vieringen weer van start
Elke 2e zondag van de maand is er een viering van de Caribisch-Nederlandse
gemeenschap. Volgende zondag, 13 september, is de start. Aanvang 11.45
uur in de kerk. Na afloop is er koffie en ontmoeting. U bent van harte
welkom.
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Rozenkransmeditatie- bidden in een kring in de kloostertuin
Op de feestdag van Mariageboorte bidden we samen de rozenkrans. We
bidden in een kring in de kloostertuin omgeven door groen. Di 8 sep | 9.45
uur| Begeleiding: Kirsten Notten.
Kloostertuinbioscoop – The darjeeling limited
Voor het eerst organiseren we een ‘coronaproof’ kloostertuinbioscoop.
Kom kijken naar The Darjeeling Limited. Drie van elkaar vervreemde broers
reizen per trein door India. minuut. Een spirituele reis met als doel weer
dichter tot elkaar te komen. Vrij 11 sep |19.30 – 22.00| Entree: gratis, wel
graag aanmelden |Kloostertuin (neem je eigen kleedje mee)
Backstage - wat is goed leven?
Backstage gaat weer van start. Voor alle jongeren van 11-15 jaar. Wat is
voor jou belangrijk in je leven? Wat maakt jou gelukkig? Tijdens de viering,
aanvang 10:00 uur. Zo 20 september

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400
Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle
Voorganger: Jan Groot
Zang: leden van het Thomaskoor o.l.v. René van Breukelen
Organist: Jur Leemhuis
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