
19 en 20 september 2020 
25e zondag van het jaar 
Begin van de vredesweek 
 

      

Wegen ons te boven 
 

Openingslied:   Vervul ons verlangen… 

 
 

 Vervul ons verlangen uw mensen te worden, 
 roep ons bij name, verzoen onze zonden. 
 

 Vervul ons verlangen naar liefde en leven, 
 bekeer onze harten om haat te vergeven. 
 

Begroeting: 
   Vrede en alle goeds voor ieder die hier is 

  op hoop van liefde en zegen. 
 

  Wees hier aanwezig, U, God van mensen, 
   toekomst van gerechtigheid 
   in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
  
Woord van welkom en inleiding 
 De kinderen gaan naar hun eigen viering 
 
Kyrie :  
Allen: Erbarm U, ontferm U over ons, 
 zoals wij hier vandaag bij elkaar zijn 

Ontferm u over alles wat wij doen,  
over alles wat we hebben nagelaten. 

 Heer, ontferm U over ons. 
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Allen: Geef ons, o God, een zuiver hart, 
dat wij U mogen horen, dat wij U leven.   

 Christus ontferm U over ons, 
 

Allen: Dat wij elkaar mogen vinden 
in geloof en twijfel, 
in sterkte en zwakheid. 
Dat wij er durven zijn voor elkaar. 

 Heer, ontferm U over ons. 
 
Lofzang 

 
 

Openingsgebed  
 

Bij het openen van de Schrift 
 

Eerste lezing:   Jesaja 55, 6 – 9 
 

Zoek de Eeuwige nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.  
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige 
zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Eeuwige, 
die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de Eeuwige.  
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen 
jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. 
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Tussenzang :   Dichtbij is God... 
 
Refr.:  Dichtbij is God voor wie Hem roepen 
 

Waarachtig en waar is al wat Hij zegt, 
God is vol liefde in al wat Hij doet. 
God is dichtbij voor wie dreigen te vallen, 
die in verdrukking zijn richt Hij weer op. 
 
De ogen van allen zie uit naar U 
en Gij geeft ieder zijn eten op tijd. 
Gij opent met liefde uw hart en uw hand, 
de wensen van ieder die leeft vervult Gij. 
 
Dichtbij is God voor wie Hem roepen, 
voor hen die van harte bidden tot Hem. 
Wensen vervult hij van die Hem vrezen, 
Hij hoort hen roepen en Hij verlost hen. 
 
Al wie hem liefheeft zal Hij bewaren, 
wie Hem de rug toekeert komt aan zijn eind. 
Mijn mond is vol woorden die Hem eren, 
voor altijd en eeuwig prijst hem wat leeft. 

 
 
Evangelie:    Matteüs 20, 1 – 16a 
 

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij 
het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te 
zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie 
overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur 
later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het 
marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar 
naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”  
En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, 
en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 
elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er 
nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele 
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dag zonder werk?”. “Niemand wilde ons in dienst nemen,” 
antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijn-
gaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard 
tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het 
loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En 
zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen 
ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren geko-men naar 
voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook 
zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, 
gingen ze bij de landheer hun beklag doen:   
“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons 
behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag 
hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord:  
“Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch 
ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je 
toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen 
als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het 
kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn 
en de eersten de laatsten.’ 

 
Acclamatie:  Laat uw aangezicht over ons lichten…. 

 
 
Overweging 
 
Moment van stilte 
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Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
VG: Ik geloof in het leven ons gegeven 

als enige kans om mens te worden. 
 

allen: Ik geloof in God,  
Vader, Moeder van dit leven 
die zin is en grond van ons bestaan, 
hoop en uitzicht door alles heen. 
 

VG: Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden Herder van liefde, 

allen: de "Mens voor anderen", 
gekruisigd en begraven  
maar levend voor goed, 
de mens om nooit te vergeten, de Christus, 
brood en wijn voor mensen van alle tijden. 
 

VG: Ik geloof in de Geest, 
die levend maakt en kracht geeft, 
perspectief en toekomst biedt. 

allen:  Die werkt in mens en tijd, 
die het kwaad en onrecht aandurft, 
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 

VG: Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
die pelgrimeert van donker naar licht, 
van nacht naar dag, naar verlossing toe. 

allen:  Ik geloof in dit leven als weg en werkelijkheid 
naar 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 
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Koorzang:  Je zou gelukkig willen zijn… (naar psalm 112) 
 

Je zou gelukkig willen zijn: stevig, vrolijk, rechtop, 
goed werk, goed wonen, wat geld, 
aardig worden gevonden lief, 
je grote liefde vinden, kinderen krijgen, gezonde, mooie. 
Dat zou je willen – wie niet? 
 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 
trouw, rechtvaardig meedogend? 
Een duistere zaak is de wereld 
maar er zijn mensen van licht. 
 
Gierig, wreed, zelfzuchtig dezen en genen, 
Maar er zijn mensen die geven en delen. 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar, 
Maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
 
Er zijn woorden gesproken die werken ten goede, 
je hart versterken, je geweten scherpen. 
Gelukkig wie ze zoekt te horen  
en leeft om te volbrengen. 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig. 

 
Gebed van dank bij brood en beker  

Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
Onze Vader… 
 
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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VG: God, onze Vader, U hebt ons geroepen 
 om op uw wereld in vrede te leven, 
 samen met alle mensen, die hopen op U. 
allen: Houd ons dan bijeen, jong en oud, 
 kinderen en volwassenen, waar wij ook wonen, 
 hoog of laag, machtig of onmachtig. 

Geef ons de moed om zonder geweld te leven. 
 Doe ons gaan op Uw weg. 
 

VG: Ondanks de droom en het visioen van vrede, 
 is er nog teveel onvrede en teveel onrecht. 
 Teveel mensen staan voor gesloten deuren. 
 Teveel mensen vinden geen plaats in ons midden. 
 Wij bidden U in dit uur: 
 raak ons in het hart, zodat onze dromen van vrede 
 waarheid worden. 

Geef ons de moed om zonder geweld te leven. 
 Doe ons gaan op Uw weg. 
 

VG: God wij willen geloven in een nieuwe wereld, 
waar wolf en lam vredig naast elkaar leven, 
waar leeuw en kalf en bokje samen kunnen grazen – 
een wereld waar macht niet het laatste woord heeft, 
waar ruimte is en aandacht, 
eerbied en warmte voor mensen. 
 

Op de laatste avond van zijn leven  
heeft Jezus van Nazareth brood gebroken en gedeeld  
en de beker gedronken en doorgegeven. 
Daarmee wilde Hij zeggen: 
Ik zal er zijn voor mensen, 
als mensen er dan ook maar zijn voor elkaar. 

 
Allen: Daarom zullen wij hier doen wat Jezus deed. 

We breken het brood en delen het met elkaar, 
om goed te weten dat wij leven voor elkaar,   
dat we samen op weg zijn naar een wereld in vrede. 
Geef ons de moed om zonder geweld te leven. 

 Doe ons gaan op Uw weg. 
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VG: Bij het begin van de vredesweek wensen we elkaar 
 de vrede en alle goeds: 
 
Vredewens 
   
Uitnodiging tot breken en delen 
 

 
Communie 
 

Koorzang   
 

 
 

Slotgebed  
 
Mededelingen  
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Zegenbede 
 

 
 
Slotlied:    Geen taal die hem vertaalt… 
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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, zijn oog is in 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. 

 Wensdromen worden waar: 
wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede. 

 
 
 
 
 
 
 

 



11 

Mededelingen 19 en 20  september 2020 
 

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. Wij vragen u dringend of u zich 
vooraf wilt aanmelden als u van plan bent te komen. Dit kan via de website 
of de receptie: 038-4254400.  
Datum  Tijd Wie (achternaam)     
Zat 26 Sept 18.30  A-K 
Zon 27 Sept 10.00  L-Z  
Za 3 okt 18.30  L-Z 
Zo 4 okt 10.00  A-K  
U vindt het volledige schema op www.kloosterzwolle.nl  
 

Backstage gaat deze zondag 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 sept.  
 
De bijbel open - Jesaja houdt een spiegel voor - Gespreksgroep 
In het Bijbelboek Jesaja lezen we hoe deze profeet verschillende koningen de 
waarheid zegt en ze daarmee een spiegel voor houdt. Wat hebben  de 
verhalen in deze tijd te zeggen? We brengen ze in gesprek tot leven en 
zoeken naar de betekenis voor ons. Vanaf woe 23 sep | 9.45 u – 11.45 u | 
Begeleiding: Jozef Essing o.p. & IJt Eikelboom-Dragt 
 
Vredesweek met Vredesvespers 
Deze week is de Vredesweek, met in Zwolle en ook landelijk een aantal mooie 
activiteiten. Bij de uitgangen vindt u de flyer. In onze kerk vieren we onder 
meer de Vredesvespers, een verstillende Vesperviering met zang, gebed en 
gedichten. Toegang gratis, collecte na afloop. Vrij 25 sept | 19.00 u 
 
Rijkdom van rituelen - Cursus  
In deze cursus is er kennisoverdracht over katholieke rituelen, maar ook 
bezinning. Wat betekenen de rituelen bij belangrijke levensmomenten. En 
wat doet het met ons? woe 30 sep | 7 okt |21 okt |28 oktober | 19.30-21.30 
uur | Begeleiding Hans Schoorlemmer 

http://www.kloosterzwolle.nl/
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Op je matje bij de dominicanen - Concert 
Neem je matje mee, en ga liggen in de kerk. Of zitten. Loop door de ruimte 
heen, en voel hoe de muziek telkens anders bij je binnen komt. Kom volledig 
tot rust op de klanken van Arvo Pärt en Philip Glass, live gespeeld op het orgel 
en de klarinet. Een unieke meditatieve ervaring. Orgel: Berry van Berkum 
Klarinet: Steven Kamperman.  Vr 2 okt | 20.15 uur | € 12,50 
 
Eerste communie – viering  
De voorbereiding op de eerste communie is weer opgestart. De feestelijke 1e 
communieviering is op zondag 4 oktober. Hierbij staan de kinderen met hun 
familie centraal. Er is die zondag minder ruimte voor de parochie om live 
aanwezig te zijn in de viering. Wilt u graag aanwezig zijn, dan moet u zich 
vooraf aanmelden via kloosterzwolle.nl of 038-4254400.  We hopen op uw 
begrip. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opgave en info over activiteiten van kerk en klooster: 
www.kloosterzwolle.nl  of 038 – 4254400 
Facebook: Dominicanenklooster Zwolle 

 

 
______________________________________________ 

 
In deze viering is de voorganger:  Corinne van Nistelrooij 
Zang: Thomaskoor o.l.v. René van Breukelen  | Orgel: Jur Leemhuis 


