
25 oktober 2020 
30e zondag van het jaar 
 

Onverdeeld 
 

 

Openingslied: Wij komen om leven… 
 

 
 
Wij komen om woorden,  
om taal van verlangen,  
Verhalen van mensen. 
Het woord bij de daad. 
 
Wij komen om stilte,  
om tekens die spreken,  
om bidden vol adem,  
om zwijgen van goud. 
 
Wij bidden om diepte, 
de Stem van de uittocht,  
Geheim dat ons zin geeft,  
wij komen om God. 

 
Begroeting: 
 Gegroet u en jij, mijn naaste, 
 gekomen om woorden die richting geven 
 op de weg die we gaan. 
 
 Gegroet levende God, 
 U die ons tegemoet komt, 
 en vergezeld op onze weg 
 in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. 
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Woorden van welkom en inleiding 
 
 
Kyrielitanie 

 

allen: Heer, ontferm U! 
Om de mensen die verdwalen, 
ver van U, zichzelf verloren. 
 
Heer, ontferm U! 
Open wegen naar ons hart. 
 
Heer, ontferm U! 
En ontmoet ons waar wij dwalen, 
wijs een weg die toekomst biedt. 
 
Heer, ontferm U! 
Open ons een vergezicht. 

 

 
Lofzang: Laudate… 
 
Koor: (2x) 

 
 
 
Allen: Gij die geschiedenis maakt en toekomst schept, 
 zin van ons bestaan. 
  
 Wij danken u om uw Zoon, Jezus van Nazareth 
 In hem kreeg uw liefde een menselijk gezicht. 
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Gezegend  om uw Geest , die ons inspireert ten bezielt 
reden tot lofzang, van u zingen wij 

 
Koor: Laudate omnes gentes, laudate  Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate  Dominum 
 
 
Openingsgebed  
 
 
Bij het openen van de schrift 
 
 
Eerste lezing: Deutronomium 6, 1-9 
 

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de 
Eeuwige, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan 
de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Eeuwige, 
uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en 
geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, 
en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang 
leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze 
nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat 
overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, 
zoals de Eeuwige, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.  
Luister, Israël: de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is de enige!   
Heb daarom de Eeuwige lief met hart en ziel en met inzet van al uw 
krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis 
en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een 
teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op 
de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 
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Tussenzang: Goed is…   (vrij naar Psalm 1) 
 
Goed is dat je niet doet wat slecht is 
niet achter oplichters aanloopt 
niet met ploert en schender heult 
niet je schouders ophaalt 
‘ploert en schender, ach zo is de wereld’. 
 
Goed is dat je goede woorden  
overweegt en wil  
‘heb je naaste lief 
die is als jij, 
de vluchteling, 
de arme, doe hen recht’ – 
 
Prent ze in het hart van je verstand, 
die woorden 
zeg ze voor je uit, 
gezegend ben je,  
een boom aan stromen levend water, 
vruchten zul je dragen 
blad dat niet vergeelt, 
het zal je goed gaan. 
 
Oplichter, ongezegend zal je zijn. 
Een storm steekt op je waait de leegte in. 

 
 
Evangelie: Matteus 22, 34-40  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus 
de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een 
wetgeleerde, vroeg Jezus om Hem op de proef te stellen: Meester, 
wat is het voornaamste gebod in de Wet? Hij antwoordde hem: Gij 
zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel 
en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. 
Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen 
als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de 
Profeten. 
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Acclamatie: Het woord dat ik jou… 

 
 
 
Overweging 
 
Moment van stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

allen: Ik geloof in het leven mij gegeven 
als enige kans om mens te worden. 
Ik geloof in de Vader van dit leven 
die zin is en grond van mijn bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
 

Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde, 
de "mens voor anderen", 
gekruisigd en begraven maar levend voor goed, 
de mens om nooit te vergeten, de Christus, 
eten en drinken voor mensen van alle tijden. 

 

Ik geloof in zijn geest, 
die levend maakt en kracht geeft, 
perspectief en toekomst biedt. 
Die werkt in mens en tijd, 
die het kwaad en onrecht aandurft, 
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 

Ik geloof in zijn kerk van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag, naar de verlossing toe. 
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Ik geloof in dit leven 
als weg en werkelijkheid 
naar de liefde die volkomen is. 
Amen 

 
 
Voorbeden    Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
 
 
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: Jij wou, jong mens, een schoon pad?  (naar psalm 119) 
 

Jij wou, jong mens, een schoon pad? 
Bewaak het dan volgens zijn woord. 
 
Hart van mij dat hem zoekt 
dwaal niet af van zijn woord. 
 
Woord, opdat ik niet vreemd ga, 
berg ik jou in mijn hart. 

 
Leer mij doen wat gedaan moet 
‘Ik -zal-er-zijn’, Gij, gezegend. 
 
Mijn stem houdt de woorden niet bij 
die over uw lippen stromen. 
 
De afspraken die wij maakten 
zijn mijn vreugde en rijkdom 

 
Uw opdrachten overdenken 
zal ik, uw paden betrachten. 
 
Wat Gij mij zegt dat goed is, is goed 
ik kan uw woord niet meer kwijt.  
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Gebed van dank bij brood en beker     Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan?  
 
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. 
 in eeuwigheid. Amen. 
 

VG: Gij, God, licht en liefde - 
U bidden wij, U danken wij. 
Wij zijn de eersten niet, 
die samenkomen in uw ruimte, 
zoekend in de diepte, 
hopend op uw aanwezigheid, 
wachtend op tekens van leven. 
In uw naam hebben mensen elkaar gevonden,  
trouw ervaren, liefde gedeeld. 
Wij - die gaan in hun spoor – 
wij komen bij U aan. 

 
allen: Wees hier aanwezig, 

God die leeft, 
die ons roept en vrede geeft. 
 

VG: Wij zijn de eersten niet  
 die - horend uw stem, 
 speurend naar wat U het liefste is.  
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 Met uw woord  
 hebben mensen elkaar getroost,  
 uitgedaagd en voortgeholpen, 
 en elkaar wegen ten leven gewezen. 
 Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan 
 wat zij ontvingen uit uw mond. 
 En nog bent U niet uitgesproken 
 en schrijft U - in mensen - uw verhaal. 
 

allen: Spreek weer uw woord,  
God die leeft, 
die ons roept en vrede geeft. 
 

VG: Wij zijn de eersten niet, 
 die rondom een tafel als deze 
 brood en beker in handen nemen.   
 Jezus van Nazareth, Man naar uw hart,  
 reikte ons uw liefde aan, 
 gaf uw aanwezigheid vorm en gestalte.   
 En zij die ons vóórgingen in zijn naam,  
 gaven ons deze tekens van leven door.   
 Wij danken U, wij bidden U: 
 houd ons gaande op zijn weg. 
 

allen: Wees hier aanwezig, 
God die leeft, 
die ons uw brood van vrede geeft . 

 
 
Vredewens 
 

 
Uitnodiging tot de communie 
 

 

Communie 
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Koorzang: Wij zullen kennen… 
 

Wij zullen kennen 
zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven 
 
Ach jullie verlichten, ontrukten, 
als je niet liefhebt je naaste 
je verre naaste geen recht doet 
in schaduwen dwaal je maar rond, 
door kunstlicht je ogen bedorven. 
 
Wij zullen kennen 
zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven 
 
Ach wij die God willen zien 
wij zien het gezicht dat ons aankijkt 
te ongelegener tijd, 
wij zien in flitsen elkaar, 
de liefde die ons beloofd is. 
 
Wij zullen kennen 
zoals wij gekend zijn 
en er begint een nieuw leven. 

 
 
Slotgebed  
 

 

Mededelingen 
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Zegenbede     Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

VG: De Levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig. 
De Levende verheffe haar aangezicht over u,  
en geve u vrede. 
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Slotlied: Wat altijd is geweest… 
 
Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin, wij ademen het in, 
Gods woord dat antwoord vraagt. 
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen. 
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens na mens ons tegen.. 

 
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 

 
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad 
van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede 

 
 
 

Mededelingen 
 

Collecte voor het onderhoud en behoud van deze kerk. 
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 

Deze zondag: Kanselruil 
Vandaag gaat ds. Nelleke Eygenraam hier voor, met Frans van Oosten, en 
Hans Schoorlemmer gaat in de Oosterkerk voor, met ds. Iemke Epema. 
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Naar de kerk: Max. 30 personen en KerkTV 
Zoals u wellicht hebt gehoord, zijn er de komende tijd max. 30 personen 
welkom in de vieringen. Dit zijn de bewoners van het klooster en de 
medewerkers in de vieringen (kosters, organist etc.). Eerder bestelde 
tickets voor de vieringen komen hiermee te vervallen. Alle vieringen zijn op 
zondag om 10.00 uur live en gratis mee te kijken via kerkdienstgemist.nl .  
Wilt u op een ander moment kijken of een viering terugkijken, dan hebt u 
een KerkTV abonnement nodig. Meer info op www.kloosterzwolle.nl of via 
de receptie: 038-4254400. De orde van dienst vindt u op kloosterzwolle.nl 
 

Allerzielen  
Op maandag 2 november vieren we Allerzielen. Een dag om onze dierbare 
overledenen te gedenken. U bent de hele dag welkom in de kerk om een 
kaarsje op te steken, te bidden en/of de naam op te schrijven van degene 
die u mist. ’s Avonds hebben we 2 Allerzielenvieringen voor de 
nabestaanden van de overledenen die vanuit onze kerk een uitvaart 
hadden. Vanwege de Corona-maatregelen is er tot onze spijt geen ruimte 
voor andere parochianen. Iedereen kan de viering rechtstreeks en gratis 
meekijken via kerkdienstgemist: 
www.kerkdienstgemist.nl/stations/795/events/live 
 

Kloosterbioscoop The two popes 
Een intiem verhaal van een van de meest dramatische machtsovergangen 
in de afgelopen 2000 jaar.  Achter de Vaticaanse muren begint een strijd 
tussen traditie en vooruitgang, schuld en vergeving. Do 29 okt|19.30 u/€ 6,- 
 

Mini-concert gregoriaans 
Vanaf oktober starten we met een nieuwe traditie in de Dominicanenkerk. 
Iedere maand een half uurtje gregoriaans op zaterdagmiddag tijdens de 
kerkopenstelling. De Schola zingt vanaf het boven oratorium (hoekbalkon).  
Za 31 okt | 15.45-16.15 u | gratis 
 
 

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

In deze viering zijn de voorgangers: Nelleke Eygenraam en Frans van Oosten 
Zondagmorgen: Aquinokoor o.l.v Erik Korterink 
Organist: Berry van Berkum 

http://www.kloosterzwolle.nl/

