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Uitdragen wie mij en jou draagt. 
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Openingslied: Vervul dit huis…. 

 
 

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht. 
Geef taal en toon aan dromen. 
Geef stem aan wat verborgen bleef. 
Laat hier uw rijk maar komen. 
 

Wees kracht en troost voor jong en oud; 
dat niemand hoeft te vrezen, 
als zij zich inzet voor uw rijk, 
want “dood” heet daar “verrezen”. 
 

Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons, 
tot in de diepst ontriefden. 
Vervul uw grootste wens aan ons: 
wordt onverdeelde liefde. 
 

 

Begroeting: 
 

VG: Aan U zij onze lofzang gewijd. 
allen: Aan U, die hoort wat wij bidden. 
VG: Gelukkig ieder die komt in zijn huis. 
allen: In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest 
 
Woorden van welkom en inleiding 
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Kyrie: 

 

  
 
  



4 

 Lofzang: 
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Openingsgebed  
 

Bij het openen van de Schrift 
 

Eerste lezing:  Uit het boek Zacharia 9, 9 – 10 
 

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!  
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.  
Nederig komt hij aanrijden op een ezel,  
op een hengstveulen, het jong van een ezelin.  
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen  
en de paarden uit Jeruzalem;  
de bogen worden gebroken.  
Hij zal vrede stichten tussen de volken.  
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,  
van de Rivier tot de einden der aarde. 

 
 

Tussenzang:  Voor kleine mensen is Hij bereikbaar… 
 

 
 
 

 Hij zal opkomen voor de misdeelden 
 Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden 
 Hij zal leven, onvergankelijk als de zon 
Refrein 
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Zoals de dauw die de arde drenkt, zo zal hij komen 
En in die dagen zullen trouw en waarachtigheid bloeien 
Zal er vrede in overvloed zijn. 

Refrein  
 Dan dagende bergen schoven van vrede 
 En de heuvels een oogst van gerechtigheid 
 een vloed van koren, golvende velden. 
 Een stad rijst op uit een zee van groen. 
Refrein 
 Zijn Naam is tot in eeuwigheid 
 Zolang de zon staat aan de hemel, 
 Zijn naam gaat rond over de aarde 
 Een woord van vrede van mens tot mens 
Refrein 
 

Evangelielezing: In de woorden van Matteüs 11, 25 – 30 
 

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt 
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, 
zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en 
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat 
weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil 
openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

Acclamatie:   
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Verkondiging 
 

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

allen: Ik geloof in de levende God, 
Vader van onze Heer Jezus Christus, 
onze God, onze Vader almachtig. 
 

Alle dingen heeft Hij geschapen, 
in zijn enige geliefde zoon, 
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid. 
 

Jezus, licht van het eeuwige licht, 
woord van God, getrouw en waarachtig, 
Jezus, onze genade en waarheid. 
 

Om deze wereld van dienst te zijn, 
om ons menselijk lot te delen, 
is Hij vlees van ons vlees geworden. 
 

Uit de wil van de heilige Geest 
en uit de maagd Maria geboren, 
is Hij een mens geworden als wij. 
 

Om onze zonden werd Hij gebroken; 
ja, gehoorzaam ten dode toe, 
heeft Hij zich aan het kruis gegeven. 
 

Daarom heeft Hij de naam ontvangen: 
eerstgeborene uit de doden, 
Zoon van God en Heer van allen. 
 

Hij zal komen, God weet wanneer, 
om recht te doen aan levenden en doden, 
Hij is de mens op wie ik gelijken zal. 
 

Ik geloof in de kracht van de Geest, 
in de liefde van Vader en Zoon, 
in het verbond van God met de mensen. 
 

In de kerk, het lichaam des Heren, 
samengeroepen en uitgezonden 
om te doen wat Hij heeft gedaan. 
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Om te dienen en te verlichten, 
om te dragen de zonden van de wereld, 
en te stichten vrede op aarde. 
 

Ik geloof dat wij zullen verrijzen, 
met een nieuw en onsterfelijk lichaam, 
want Hij is een God van levenden. 
 

Amen. Kom Heer Jezus, kom. 
 
Voorbeden  Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
Omlijst met: 

 
 

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:  Slechts het brood… 
 

Slechts het brood dat wij te eten gaven zal ons verzadigen. 
Slechts de gevangene die wij verlosten zal ons bevrijden. 
Slechts het gewaad dat wij wegschonken zal ons bekleden. 
Slechts de zieke die wij bezochten zal ons genezen. 
Slechts het water dat wij te drinken gaven zal ons verkwikken. 
Slechts het woord dat leed verzachtte zal ons troosten. 
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Gebed over de gaven 
 
Tafelgebed   Wilt u – zo mogelijk – gaan staan? 
 
VG: Machtige God,  

met alle eerbied noemen wij uw naam,  
die Gij gegeven hebt aan wat leeft en ademhaalt. 
De hemel en het land, het licht van deze dag  
en ook wijzelf God, zijn er dank zij U,  
die al van mensen houdt eer zij geboren zijn. 
Wij noemen U van harte onze God en Vader,  
die doet wat Gij zegt en ons in leven houdt,  
die naar ons zoeken blijft  
tot Gij ons in den vreemde vindt,  
omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen.  
 

Wij danken U,  
dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept.  
Wij danken U,  
dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven  
ten einde toe.  

 

allen:   
 

 

 
 
 
VG: Wij danken U om het geheim 

dat hij ons naliet in dit brood en deze beker.  
Moge de dauw van uw geest ze heiligen 
tot zijn gave aan ons in zijn  Lichaam en Bloed 
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VG: Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf,  
nam Hij brood in zijn handen. 
Hij zegende U, Hij brak het  
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, gij allen,  
want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 

Ook nam Hij de beker, zegende U weer,  
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit,  
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond,  
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten  
tot vergeving van de zonden.  
Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 
 

allen:  
 
 
 

VG: Heer onze God, zo gedenken wij Hem  
die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien –  
die Gij hebt opgewekt en een naam gegeven hebt  
hoog boven alle namen.  
Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal  
uw rechterhand – en tot Hij komt  
verkondigen wij Hem door deze beker van het leven  
en door dit brood dat wordt gedeeld. 

 
allen: Eer aan U, Christus, eerstgeboren uit de doden 

 

VG: In eenheid met onze paus, onze bisschop 
en allen die Gij als herders in  uw kerk hebt aangesteld, 
verenigd ook met al uw heiligen bidden wij U: 

 

Zend uw geest in ons,  
die over deze aarde gaat 
en maak ons tot een volk  
dat recht doet om gerechtigheid. 
Maak leven en welzijn groter en sterker  
dan oorlog en dood.  
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En laat ons mensen zijn  
die woningen bouwen voor uw stad van vrede. 
Breek het geweld in ons  
en breng ons thuis bij U,  
uit kracht van hem, de Mensenzoon  
hier in ons midden. 

 

Dan zal uw naam geprezen zijn,  
Heer onze God, almachtige Vader, 
door Hem en met Hem en in Hem  
in de eenheid van de Heilige Geest 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen 
 

allen:  
 
 
 
 
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. 
 
Vredeswens: 

 
 
Communie 
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Koorzang:  Kom in mij… 

 

 
 
Kom in mij, maak geluid in mij. 
Dood is diep in mij, 
versteend mijn stem. Ontsta in mij 
doe pijn, doorgloei mij 
leef mij, licht in mij. 
 
Kom uit mij, scheur mij kind van mij 
mens, in mij ontwaakt. 
Ontvang mij, overschaduw mij 
en ga met mij 
waar niemand met mij gaat. 

 
 
Slotgebed 
 
Mededelingen 
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Zegenbede:  
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Slotlied: Leven is van zeven dagen… 

 
 
Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 

 
Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 
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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 vanaf 11 juli 
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 d website of de receptie: 038-4254400. 
Alle andere vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl 
 

Datum  Tijd Wie (achternaam)      
zat 11 jul 18:30 A-D 
zon 12 jul 10:00 E-J 
zat 18 jul 18:30 K-N 
zon 19 jul 10:00 O-S 
zat 25 jul 18:30 T-Z 
U vindt het volledige schema in het Presenteerblad en op 
www.kloosterzwolle.nl  
 
Kinderen in de kerk! 
Vanaf 12 juli is er op de zondagen een gezamenlijke crèche en 
kindernevendienst. De kinderen mogen rechtstreeks naar de Aula komen. 
Welkom.  
 

 
 

www.kloosterzwolle.nl of 038 – 4254400 
 

Bezoek ook facebook: Dominicanenkerk Zwolle 
 

Voorganger in deze viering is pater Jozef Essing o.p. 
Zang is verzorgd door leden van het Thomaskoor o.l.v.  René van Breukelen 
Organist: Jur Leemhuis 

http://www.kloosterzwolle.nl/

