12 en 13 september
24ste zondag door het jaar

WEK MIJN ZACHTHEID WEER
Openingslied: zomaar een dak boven wat hoofden
Zomaar een dak boen wat hoofden
Deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Tafel van Eén, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
Begroeting: naar psalm 103
VG’s
allen
VG’s
allen

Liefdevol en genadig is de E e u w i g e
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze fouten,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Hij, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Woord van welkom en inleiding
De kinderen gaan naar hun eigen viering
Gebed om ontferming
VG:

Levende, die zich tot ons keert –
wil onze onmacht en onze schuld
niet voor altijd indachtig zijn.
allen: Ontferm U over ons.
VG:
En uw barmhartigheid zal om ons heen zijn.
allen: Zo vertrouwen wij op U.
VG:

Levende, die ons doet standhouden
in liefde en kracht –
allen: Ontferm U over ons.
VG:
En uw barmhartigheid zal om ons heen zijn.
allen: Zo vertrouwen wij op U.
Lofzang:
Koor:

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 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.
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
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Eerste lezing: Uit het boek Sirach 27, 30 – 28, 1 - 7
Ook wrok en woede zijn afschuwelijk,
een zondig mens geeft eraan toe.
Wie wraak neemt zal de wraak van de Heer ondervinden,
de Heer zal zijn zonden niet vergeten.
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed,
dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander
bij de Heer om verzoening vragen?
Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander
om vergeving voor zijn eigen zonden bidden?
Je bent maar een mens: als je in je woede volhardt,
wie zal dan je zonden vergeven?
Denk aan het einde en wees niet langer vijandig,
denk aan je dood en vergankelijkheid, en houd je aan de geboden.
Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste,
denk aan het verbond met de Allerhoogste en zie fouten door de
vingers.
Tussenzang: Niet tot de dienst der wraak…
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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.
Evangelie: In de woorden van Mattheus 18, 21 – 35
Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn
broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet
tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom
is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die
rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend
talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer
bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat
hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden
ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” Zijn
heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende
som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van
de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij
nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat
je me schuldig bent!” Toen wierp deze zich voor hem neer en
smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je betalen.” Maar hij
wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen
zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere
dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en
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gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn
heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte
dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me
erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten
hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met
jou?” En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.
Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn
broeder of zuster niet van harte vergeeft.’
Acclamatie:

Verkondiging
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

VG:

Ik geloof in een God
die mij tevoorschijn blijft roepen als ik mij verberg.
allen: Die ons ‘machtigt’ om zo goed als God te zijn
voor deze aarde en voor elkaar.
VG:

Ik geloof in Jezus, de Levende,
als Gods uitgestoken hand.
Allen: Die mij omhoog haalt als ik ‘nergens’ ben,
die ons voorgaat door de ‘dood’ heen.
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VG:

Ik geloof in Gods Geest
die in mij ademt en gloeit.
allen: Die onze gesloten vensters open waait
en ons doet opstaan van onze vaste plaats.
VG:

Ik geloof in één God
die ons onrustig houdt.
allen: Tot het één hartslag en één adem wordt:
God alles in allen.
Voorbeden

Wilt u – zo mogelijk – knielen?

We openen de voorbeden met:

Koorzang: Gij zijt de lucht om mij heen
Gij zijt de lucht om mij heen.
Ik adem u in anders sterf ik
Ik sla u om als een mantel
En ik weet dat Gij nooit verslijt
Gebed over de gaven
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Tafelgebed

Wilt u – zo mogelijk – gaan staan?

koor: Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg
koor:
Koor

VG:

Gezegend Gij, die eeuwig hier nu zijt.
Jezus, uw gerechte, indachtig
delen wij dit brood en deze beker,
koor: sacrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij U
en zingen om een nieuwe aarde
koor:

VG:

Gezegend Gij, levende God,
om licht en om levensadem
om mensen naar uw beeld.
koor: Gezegend Gij om Hem
in wie uw trouw is verschenen,
die uw naam geheiligd heeft,
uw woord bevestigd.
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VG:

Gezegend om Jezus van Nazareth
die ons gezegd heeft wat leven is,
die ons heeft voorgedaan wat liefde doet.
koor: Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg
VG

Dat niets onmogelijk is bij U,
nieuw begin, opstanding der doden,
nieuwe hemel, een wereld in recht en vrede.
koor: Dat liefde niet vergeefs gegeven wordt,
dat lijden niet vergeefs geleden wordt,
dat niets onmogelijk is bij U.
VG:

Gezegend om Hem die ons is voorgegaan naar U toe
die ons dit brood geeft en zegt:
“Neemt allen hiervan, dit is mijn lichaam voor u.
Neemt het tot mijn gedachtenis.”
Tot op vandaag geeft Hij de beker rond:
“Drinkt allen en gedenkt mij.
Dit is mijn bloed tot een duurzaam en nieuw verbond.”

koor: Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg
VG:

Doe komen over ons uw levensadem, uw Geest,
de liefdeskracht waaruit Hij heeft geleefd.
Maak ons tot mensen in uw Geest.
koor: Gij die uw gemeenschap bijeenroept,
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord, die ons kent bij onze naam,
kom over ons met uw Geest.
VG:

Doe mij gaan op uw weg
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?
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allen:

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.
Vredewens
Uitnodiging tot de communie
Communie
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Koorzang: Liefde heeft geen longen
Liefde heeft geen longen
maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen
klimt over steile hoogten.
Korte lange vlagen kussen
zwermen zoenen noem je liefde
dat betonnen knoesten twijgen
groen blad rook wangen krijgen
maar ook harde noten kraken
stenen slijpen tot zij zingen
stenen kloven tot zij stromen
maar ook cederhoven planten
rozenperken in woestijnen,
noem je liefde.
Maar ook blinde ogen wenken,
doden drenken
noem ik liefde,
en de zon, met al zijn felle
zachte stralen,
vuursteen tussen diamanten.
Liefde heeft niet één paar handen
geen paar voeten,
maar zij treedt je tot je wijn bent,
maar zij kneedt je voor elkaar
tot daaglijks brood.
Liefde heeft geen hart,
geen schoot,
maar je wordt uit haar geboren
tot je dood.
Slotgebed
Mededelingen
Zegenbede
Ga met ons jouw weg
Ga met ons jouw weg
Ga met ons jouw weg.
Jouw weg. Jouw weg.
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Slotlied: wij moeten gaan

Laten wij gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst’lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee het vaste idee:
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
Neem bij het gaan de mantel van vrede,
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven:
vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn,
vrede en zegen! Laten wij gaan.
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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
Tweede zondag: Caribisch-Nederlandse viering
De Caribisch-Nederlandse gemeenschap start vandaag weer met de vieringen.
Aanvang 11.45 uur in de kerk. Na afloop koffie en ontmoeting. Iedereen is welkom.
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 19 sept
18.30 L-Z
Zon 20 sept
10.00 A-K
Zat 26 Sept
18.30 A-K
Zon 27 Sept
10.00 L-Z
U vindt het volledige schema en op www.kloosterzwolle.nl
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 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
Eind september 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/ gedichten.
Toegang gratis, collecte na afloop. Vrij 25 sept | 19.00 u
In deze viering zijn de voorgangers pater Jozef Essing o.p. en Anneke Grunder o.p.
Zaterdagavond: Cantores
Zondagmorgen: Aquinokoor
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