
15 en 16 augustus 
 
Maria ten Hemelopneming 
 
 

Gelukkig zij die geloofd heeft 
 

 
Openingslied: God wil een tempel bouwen… 
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Die bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht - , 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
zo heeft zij willen wachten, 
de hoop in zich gevoed; 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 
 
Zijn warmte zal verlichten 
de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 
kom, reik elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: 
een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 
worden er kind aan huis. 

 
 
 
Begroeting: 

Wees gegroet u allen, 
jong en oud, vrouw en man, 
gekomen om woorden van leven. 

 
Wees gegroet U, onze God, 
- om Maria, de gelovige 
en gezegende onder de vrouwen - 
in de naam van de Vader, de Zoon 
 en de heilige Geest. 

 
 
 
Woord van welkom en inleiding 
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Kyrie-litanie: Bidden wij met geloof in ons hart… 
 

 
 

Bidden wij met geloof in ons hart 
tot zijn Zoon, Jezus Christus de Heiland, 
dat Hij allen die hongeren voedt 
als het brood van de hemel: 
refrein 
 
Bidden wij met geloof in ons hart 
tot de heilige Geest de helper, 
dat alles zal worden herschapen 
in het licht van Gods aanschijn: 
refrein 
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Lofzang: Ere wie ere toekomt (zie bijv. dit feest in 2018) 
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Openingsgebed  
 
Bij het openen van de Schrift 
 
Eerste lezing: Uit het boek Openbaring 12: 1-10 
 

De tempel van God in de hemel ging open en er verscheen een 
groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de 
maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar 
hoofd. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, 
vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens, en op elke 
kop een diadeem. En zijn staart veegde een derde deel van de 
sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de draak 
stond vóór de vrouw die zou baren om zodra zij gebaard had, haar 
kind te verslinden. En zij baarde een Kind, een Zoon, die alle volken 
zal weiden met  een ijzeren staf.                                                                                   
En haar Kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de 
vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God 
bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is gekomen 
het heil en  de macht en het koningschap van onze God en de 
heerschappij van zijn Gezalfde.’ 
 

Tussenzang: Op een God die door de eeuwen… 
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Op een God die door de tijden 
om zijn naam beleden is 
wachten mensen alle nachten 
tot zijn licht verschenen is. 
 

Op een God die voor de mensen 
nieuwe toekomst deed ontstaan 
wachten wij in goed vertrouwen 
tot zijn woord zal opengaan. 
 

Op een God die voor de mensen 
licht in donker heeft bereid 
wachten wij van ganser harte 
tot zijn stem ook ons bevrijdt. 

 
Evangelie: In de woorden van Lucas 1: 39 - 56 
    Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Kort nadat de engel Gabriel van haar was weggegaan, reisde Maria 
in  grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het 
huis van Zacharias binnen en begroette Elisabet. Meteen toen deze 
de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. 
Elisabet werd vervuld  met de heilige Geest en riep met luide stem: 
‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van 
je schoot! Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn 
Heer bij mij komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de 
woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’  
Maria zei:  

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn Redder:  
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam.  
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,  
voor al wie hem vereert.  
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
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heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien.  
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.  
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:  
hij herinnert zich zijn barmhartigheid  
jegens Abraham en zijn nageslacht,  
tot in eeuwigheid.’  

Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug 
naar huis. 

 
Acclamatie:  

 
Overweging 
 
Moment van stilte 
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Geloofslied  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
Mijn lied zingt over God... 
(eerste letters van de coupletten vormen: MIRJAM) 

 
 

In God is stille kracht 
die wij kunnen vertalen, 
als wij elkaars genade 
verstaan in elk geslacht. 
 
Recht wordt steeds weer gedaan 
als durf en deernis trouwen, 
aan kinderen en vrouwen 
en mannen zonder naam. 
 
Juist wie is gekleineerd 
zal tot de hemel reiken. 
De hebbers moeten wijken –  
geen macht wordt nog vereerd. 
 
Al wie op zetels troont 
of vooraan loopt te dringen, 
laat geen herinneringen 
in ’t land waar blijdschap woont. 
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Met niemand wordt gespot 
door honger, angst of woorden. 
Laat dit de wereld horen: 
‘Mijn lied zingt over God!’ 

 
Voorbeden   Wilt u – zo mogelijk – knielen? 
 

We sluiten af met de bede: 
 

Wees gegroet, Maria, 
vol van genade, 
de Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende  
onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, 
Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Collecte 
Aan het eind van de dienst wordt bij de uitgang uw bijdrage gevraagd. 
Voor thuis: 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: Muzikaal intermezzo 
 
Gebed over de gaven  Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 

Tafelgebed   
 

VG: Biddend en smekend 
komen wij bij U. 
Waar kunnen wij beter terecht? 
Schepper van leven en licht! 
Uitvinder van liefde. 
U zult ons, het werk van uw handen, 
toch niet voor eeuwig verloren laten gaan, 
U hebt ons toch niet tot het leven geroepen  
om ons prijs te geven aan de dood? 
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Wij danken U dat U een God van  
levenden bent, geen God van doden. 
Wij danken U, 
voor de hoop die leeft in ons hart, 
voor uw woord, dat naklinkt in onze oren, 
voor de belofte, door Jezus gedaan: 
een plaats voor ons in het vaderhuis, 
in het moederland -  
door U worden gekend, met voor- en achternaam, 
onze tranen door U gedroogd, 
ons leed door U verzacht, 
onze dood, door U ongedaan gemaakt, 
ons leven - met Christus - geborgen in U. 
U willen wij danken, U aanbidden 
met heel uw schepping in de hemel en op aarde, 
want machtig is uw Naam allerwegen op aarde. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

VG: Gij die uzelf in Jezus openbaarde, 
die in deze wereld als verlosser gekomen is, 
blinden uitzicht gaf en zondaars beminde 
en doden tot een leven van liefde riep. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

VG: Hij heeft zichzelf van alles ontledigd 
en zelfs zijn moeder aan de mensen toevertrouwd. 
Laat het woord geschieden dat Hij sprak op het kruis: 
Zoon, zie daar uw moeder, vrouwe zie daar uw zoon. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

VG: Gij die door Jezus uw Geest hebt willen schenken, 
toen Hij ons niet als wezen achterliet. 
Zend opnieuw uw Geest, 
dan wordt alles herschapen 
en wordt onze wereld een rijk van liefde. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
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VG: Die op de avond voor zijn dood  
tot U gebeden heeft, en die U dank bracht, 
het brood in zijn handen,  
die het voor ons brak zeggend:  
Neemt hiervan allen, want dit is mijn lichaam  
dat voor u gebroken wordt. 
 

stilte 
 

Na de maaltijd nam Hij de beker, 
gaf hun die te drinken, U dankend en zeggend: 
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
dat vergoten wordt voor u en alle mensen. 
 

stilte 
 

Zo dikwijls gij dit doet, zult gij mij gedenken, 
die voor u gestorven ben  
en nu voor u ten beste spreek: 
Ik zal u de Geest van mijn liefde schenken 
zodat gij zult doen zoals ik u heb voorgedaan. 
 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 
Daarom zijn wij rond deze tafel samen, 
biddend om zijn Geest  
nu wij gaan eten en drinken, 
en met Jezus één in zijn Geest, in zijn vrede,  
zeggen wij U dank 
om uw grote heerlijkheid. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 

VG:  Onze Vader uw Naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede. 
Geef ons daag’lijks brood, en zoals wij elkaar vergeven,  
zo vergeef ook ons, en neem het kwade van ons weg. 

allen: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
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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. 
 
Vredewens 
 

Breken van het Brood 
VG: Lam van God dat wegdraagt de zonde van deze wereld: 
allen:  ontferm u over ons (2x). 
VG: Lam van God dat wegdraagt de zonde van deze wereld: 
allen:  geef ons de vrede. 

 
Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 
 
Koorzang:  Het Wees Gegroet… 

 
 

Want onder alle vrouwen 
zijt gij gebenedijd; 
gelukkig die aanschouwen 
in dank uw heerlijkheid. 
 
En meer nog zij gezegend 
de vrucht van uwe schoot; 
door Hem zijn wij genezen 
van een volkomen dood. 
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Gods Moeder, wil ons horen: 
bid dat wij zondaars groot 
voor God niet gaan verloren 
in ’t uur van onze dood. 

 
Slotgebed  
 
Mededelingen  
 
Zegenbede   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 

Slotlied: Maria is haar naam…  
 (melodie: God groet u, zuivre bloemen ...) 
 

De eeuwen doorgegeven, 
Maria, is uw naam, 
want God is in uw leven 
een nieuwe weg gegaan: 
wat goeds kon er nog komen 
alleen maar van een vrouw? 
Maar God heeft op uw dromen 
een nieuw begin gebouwd. 
 
De plannen van de mensen 
heeft God te niet gedaan, 
hun hoogmoed en hun wensen, 
is God voorbijgegaan. 
De machtigen der aarde, 
zij worden niet geteld, 
want boven vuur en zwaarden 
heeft God een vrouw gesteld. 
 
Die niet wordt onderworpen 
aan macht van man en staat, 
maar rechtop, vastberaden 
het leven komen laat . 
Ach, mochten wij geloven 
dat geestkracht, groot en klein, 
de mensen uittilt boven 
de tobbers die wij zijn. 
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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 
 
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. 
Alle andere vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl 
Datum  Tijd Wie (achternaam)       
Zat 22 aug 18.30  L-Z 
Zon 23 aug 10.00 A-K 
Zat 29 aug 18.30  A-K 
Zon 30 aug  10.00  L-Z 
U vindt het volledige schema en op www.kloosterzwolle.nl  
Let op: Kinderen tot 13 jaar zijn elke zondag welkom, samen met hun 
ouders, ongeacht de letter van hun achternaam.  
 
Kinderen in de kerk! 
Er is elke zondag een gezamenlijke crèche en kindernevendienst. Alle 
kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen. Welkom! 
 
Startweekend 22 en 23 augustus  
Op 22 en 23 augustus is het Startweekend. Na de viering is er koffie, zowel 
op zaterdag als op zondag. Ook is er aandacht voor vrijwilligers. In de gang 
vindt u werkgroepen die zich presenteren, en in de orde van dienst vindt u 
een lijst met actuele vacatures. Ook hier geldt: Houdt afstand.  
 
Broeder Dominicus 60 jarige professie 
Vanaf 30 augustus is er in de kloostergang een fascinerende tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 60-jarig professiefeest van broeder Dominicus 
Zorn. Broeder Dominicus staat in de schijnwerpers en met hem vele andere 
lekenbroeders. Op zondag 30 augustus zal de 60-jarige professie ook in de 
kerk gevierd worden. 
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www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400 
 

Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle 
 
In deze viering is de voorganger Wijbe Fransen o.p. 
Zaterdag: Cantores  
Zondag: vakantiekoor o.l.v. Henk La Roi  
Organist: Adriaan Koops 


