
9  en 10  oktober 2021 
28e zondag door het jaar-B 

 
 

Wat te kiezen…  
 
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 komen om vriendschap,  
om mensen van vrede 
om harten die kloppen  
voor eenheid en recht. 
 

 Wij bidden om diepte,  
 de stem van de uittocht. 

Geheim dat ons zin geeft,   
wij komen om God. 
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Begroeting: 
 

allen: Gegroet jullie allen,  
 zoekend naar woorden die spreken 
               verlangend naar tekens van hoop. 
  

 Gegroet Gij, onze God, 
              wees hier aanwezig, 
   wijs ons wegen van toekomst 
 wees hier aanwezig,  
              in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Woord van welkom en inleiding 
De kinderen gaan naar hun eigen viering 

 

Lied om ontferming:  
 

Voorzang: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, 
      dat ik U horen mag met hart en ziel. 

allen: 
 
 
 
Voorzang: Woord ons gegeven, God in ons midden, 
                   toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
                   Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
                   Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
allen:        Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Voorzang: Dat wij niet leven, gevangen in leegte, 
                  dat wij niet vallen, terug in het stof. 
                  Zend uw Geest, dat wij worden herschapen. 
allen:        Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Voorzang: Dat wij U horen, dat wij U leven, 
                   mensen voor mensen, alles voor allen. 
                   Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
                   Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
allen:        Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Voorzang: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, 
                   dat ik U horen mag met hart en ziel. 
allen:         Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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Lofzang:      Zingt Jubilate 

 
Zingt Jubilate dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water,  
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias Jubilate! 
 

Zingt Jubilate voor de Geest, 
offert de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, Jubilate! 

 

Openingsgebed  
 

Bij het openen van de schrift 
 

Eerste lezing:    uit het boek Wijsheid 7,  7 - 11   
 

Dus bad ik om inzicht, en het werd mij gegeven; ik heb gesmeekt, 
en mij werd een wijze geest geschonken. Ik verkoos wijsheid boven 
scepters en tronen, rijkdom viel bij haar in het niet. Ze was voor mij 
onvergelijkbaar met de kostbaarste edelsteen; naast haar waren 
bergen goud niet meer dan een hoopje zand, en met haar 
vergeleken was zilver maar slijk.  Ik beminde haar meer dan 
gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze 
schitterde zonder ophouden. Tegelijk met haar ontving ik alle 
andere goede dingen, ze schonk mij onmetelijke rijkdom. 
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Tussenzang:   Het woord dat u ten leven riep… 

 
 

Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d’ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
 
 
 

 



5 

Evangelie: in de woorden van Marcus 10, 17 - 30  
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die 
voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik 
doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus 
antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, 
behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen 
overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, 
toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ Toen zei de man: 
‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus 
keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga 
naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, 
dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg 
mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging 
terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.  
Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 
moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De 
leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens 
uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van 
God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door 
het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk 
van God binnen te gaan.’ Nu waren ze nog meer ontzet, en ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus 
keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij 
God, want bij God is alles mogelijk.’ Petrus nam het woord en zei: 
‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ Jezus zei: ‘Ik 
verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of 
kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het 
evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers 
en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat 
gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige 
leven. 
 

Acclamatie: 
Gij hebt woorden van eeuwig leven.  
Hemel en aarde zullen vergaan,  
uw woorden blijven eeuwig bestaan. 
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Overweging 
 

Moment van stilte 
 

Geloofslied:  Wat te kiezen ( NLB 843 )  

 
 
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,  
wat mij werft en wat mij leeft, 
 is het vele, geld en goed,  
aarden schatten, overvloed.  
 

Die mij vasthoudt, weegt en wikt,  
die mij voedt en mij verkwikt, 
 is de Ene, goed is God,  
hemelschat, genadebod.  
 

Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood?  
Alles houden wat ik heb,  
of Hem volgen op zijn weg. 

 

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 
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Koorzang:   De boom is de aarde dankbaar… 
  

De boom is de aarde dankbaar  
dat hij diep in haar wortelt. 
De vogel is dankbaar de boom  
dat hij hoog in hem nestelt. 
Dankbaar het water de wolken  
dat het mag vallen en stromen; 
en de mensen dat zij het drinken - 
dat wij nog leven dat het nog stroomt dat wij het drinken. 
  

De zon is de wereld dankbaar  
dat zij zó naar hem uitziet. 
De mensen zijn dankbaar de zon  
dat hij rood uit de nacht komt. 
Dankbaar het koren de akker  
dat het mag kiemen en dragen; 
en hun kinderen dat zij het eten - 
dat wij nog leven dat het nog draagt dat wij het eten. 
 

Oh mensheid, begroet de liefde  
dat wij heden nog leven. 
Zaai sterren van liefde,  
een tuin waar jij morgen zal leven. 
Liefde je bed en je tafel  
dat het mag lukken en duren 
en de sterren dat zij het zingen - 
dat wij nog leven dat het nog duurt dat wij het zingen. 

 

Gebed van dank bij het brood ons gegeven   
Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 

 

allen: 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. 
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koor:  Die naar menselijke gewoonte 
met een eigen naam genoemd werd, 
toen Hij in een ver verleden 
werd geboren ver van hier. 

allen: Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, 
kind van Jozef, kind van Mirjam, 
kind van Ruth en kind van David, 
kind van Sarah en van Abram. 

VG: Kind van Eva, kind van mensen, 
die ook zoon van God genoemd wordt, 
Heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven. 

allen: Levend brood en ware wijnstok, 
die geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim. 

 
Koor: Als een wachtwoord doorgegeven, 

als een vreemd vertrouwd verhaal, 
die een naam in mijn geheugen, 
die de stem van mijn geweten. 

allen:  Die mijn waarheid is geworden: 
Hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde. 

VG: Die gekozen heeft te leven, 
voor de armsten van de armen, 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen. 

allen:  die - ten dage dat Hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar. 

 
VG: Die niet steil en ongenaakbaar, 

niet hooghartig als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde; 
die zijn leven voor zijn vrienden 
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koor: prijsgaf, door een vriend verraden, 
die getergd tot op het kruis 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die van God en mens verlaten, 
is gestorven als een slaaf. 

allen: Die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood. 
 

koor: Die als graan geoogst zal worden, 
die als brood gedeeld wil worden, 
om in mensen mens te worden, 
die verborgen in zijn God, 

allen: Onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet vanuit zijn verte, 
die ons aankijkt van dichtbij, 

VG: als een kind, een vriend, een ander, 
Hem gedenk ik hier, Hem noem ik 
en beveel Hem bij je aan, 

Koor: als je levende geliefde, 
 als de mens die naast je is.    
Vredewens 
 

Dona la Pace 

 
 

Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
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Lied na de communie: Jij, mijn Herder… 
 

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken. 
 

Breng mij naar bloeiende weiden 
doe mij liggen aan vlietend water 
dat mijn ziel op adem komt 
dat ik de rechte sporen weer kan gaan 
achter jou aan. 
 

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken. 
 

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, 
ik zal bang zijn – ben jij naast mij 
ik zal niet doodgaan van angst. 
 

Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters 
weten niet wat ze zien: 
dat mij mijn voeten wast, ze zalft met balsem 
mij inschenkt, drink maar, zeg je 
niets zal mij ontbreken. 
 

Laat het zo blijven, dit geluk 
deze genade, al mijn levensdagen. 
 

Dat tot in lengte van jaren 
ik wonen zal bij jou in huis. 
 

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken 
 

Slotgebed  
 

Mededelingen  
 

Zegenbede:    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

VG: Bevelen wij elkaar 
 in de hoede van de Eeuwige – 
 zegene ons zijn grote Naam: 
koor: Met vrede gegroet 
 en gezegend met licht. 
allen: Met vrede gegroet en gezegend met licht.  
 

VG: Het licht van Gods ogen 
 gaat over u op. 
 De zon van zijn vrede 
 als een nieuwe dag 
allen: Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
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Slotlied:  Mensen wij zijn geroepen om te leven… 
 

 
 
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. 
 

Abraham heeft Hij eerst zijn Woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 

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! 
 

Mededelingen 
 
Collecte bij de uitgangen Voor het onderhoud en behoud van deze kerk. 
 
Wees welkom in de vieringen Vanwege de versoepeling van de 
coronamaatregelen is er geen maximum meer aan het aantal bezoekers. U hoeft 
geen coronatoegangsbewijs te laten zien, wel vragen we u uitdrukkelijk om elkaar 
de ruimte te geven. Alle andere info over onze coronamaatregelen vindt u op onze 
website. 
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Zaterdagavondviering Let op: aanvang van deze viering is gewijzigd naar 19.00 uur 
 
Voorbereiding vormsel voor volwassenen 
Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een bewuste keuze die je ook 
op latere leeftijd kunt maken. Je bevestigt daarmee dat je tot de katholieke kerk 
wilt behoren. Dat is een stap die overweging vraagt. Deze gesprekkenserie is 
bedoeld voor mensen die willen ontdekken of de katholieke identiteit bij hen past.  
do 14 okt | do 28 okt van 19.30 – 21.30 uur 
 
Kloostercollege – ideeën die de wereld redden 
Dat een positieve verandering in de wereld begint bij een klein en goed idee, 
bewijzen drie inspirerende sprekers. Kees Klomp, Wilbert Van de Kamp en Merlijn 
Twaalfhoven geven op heel verschillende manieren handen en voeten aan goede 
ideeën. Laat je door hen aansteken!  Do 14 okt | 20-21.30 u| € 12,50 
 
Backstage  Zondag 17 oktober is er tijdens de viering Backstage. Dan praten 12- tot 
16-jarigen over verschillende thema's die in verbinding worden gebracht met de 
bijbel en de (dominicaanse) geloofstraditie. 
 
De bijbel open In oktober verdiepen we ons als leesgroep in het reisverhaal van 
Tobith. In dit oude Bijbelverhaal kunnen we ons leven herkennen, gezien als een 
reis. Begeleiding: Broeder Jozef Essing en IJt Eikelboom-Dragt. 
Woensdagochtend 20 en 27 oktober, 17 en 24 november| 9.45 tot 11.45 uur | € 
7,50 
 
Gezamenlijke ziekenzegen 
In een verstillende viering geven we mensen de mogelijkheid om de ziekenzegen te 
ontvangen: teken van Gods nabijheid en trouw voor iedereen, vooral voor hen die 
in een breekbare fase van hun leven zijn aangekomen. Familie en/of vrienden 
worden uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. De pastores Corinne van 
Nistelrooij en Jan Groot gaan voor. 
Vrijdag 22 oktober |15.00 uur | Dominicanenkerk 
Opgave bij corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl   
 

 

In deze viering zijn de voorgangers: 
 ds. Iemke Epema en pastor Hans Schoorlemmer 

Zang zaterdagavond: Cantores 
Zang zondagmorgen: Aquino o.l.v. Mark Walter 
Organist: Jur Leemhuis 


