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De Drie-eenheid ( William Blake )  
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Openingslied: Wij zoeken U  
 

Wij zoeken U als wij samen komen, 
hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 

Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 

Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

Begroetingsgebed:  
 

In de naam van de Vader, die mens voor mens op handen draagt. 
In de naam van de Zoon, die midden in het leven staat. 
In de naam van de Geest, die hoop geeft waar de zin vervaagt. 
Amen.  
 

 

Welkom 
 

Aansteken van het licht  
 

- 0p de altaartafel worden drie kaarsen aangestoken  
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Kyrielitanie: 
 

VG: Ondoorgrondelijk geheim, 
 leven en dood zijn in U besloten 
 licht en duisternis 
 groter dan ons hart zijt Gij, 
 hoor het woordeloze bidden, 
 als wij zingen: 
Koor:  Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison, 
VG: In geloof en verdriet, 
 in verwarring om wat ons overkomt, 
 maar aangestoken door woorden 
 van troost en toekomst, zingen wij: 
Koor:  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison        , 
VG: Om alle nieuwe kansen, 
 om flarden van toekomst, 
 om hoop en een begin van vrede, 
 vragen wij U: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingsgebed 
 
 
Beeldmeditatie bij ‘De Drieëenheid’ van William Blake  

 
De Geest is een beschermend dak 
voor de liefde van Vader en Zoon. 
Ze overziet alles en  
houdt stand in de ruimte. 
Adem van het begin is ze 
altijd-durende mogelijkheid van leven. 
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De Vader is de oerkracht van het begin, 
samengebalde en vasthoudende liefde. 
Op Hem valt de Zoon volledig terug: 
draagkrachtig is Hij 
betrokken en beschermend 
teder in Zijn toewending. 
 
De Zoon is de uitgestrekte 
beweging van liefde 
die zich ver ontvouwt. 
Hij zweeft in de ruimte 
maar vallen zal Hij niet, want 
de Vader draagt, de Geest houdt de wacht. 
 
Vader, Zoon en Geest, 
hemel, aarde en lucht, 
basis van mijn bestaan. 
Liefde, liefde en nog eens liefde: 
ik ben bemind, ik word beschermd, ik leef 
want zo is mijn God. 
     Auckjen Ridderbos  

 
Koorzang:  Alta Trinita beata  

- 15e eeuw Italiaans gezang ter ere van de Drievuldigheid 
  
Eerste lezing:  Uit het boek Spreuken 8, 22 - 31 

 
Zo spreekt de Wijsheid van God: 

    De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg, 
nog voor zijn werken, van oudsher. 

 
     Uit eeuwigheid ben ik gevormd, 

vanaf het begin, voordat de aarde ontstond. 
 
     Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was, 

toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water. 
 
     Voordat de bergen werden neergezet, 

nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan. 
 

 
     Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, 

zelfs niet de elementen van de wereld. 
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     Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette, 

toen Hij een boog spande over de oceaan, 
     en daarboven het machtige wolkengewelf zette; 

           toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte 
     en de zee haar grens gaf, 
     zodat het water zijn geboden niet overtrad, 

           en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde. 
     Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde, 

           en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit 
           verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer, 

 
    mij verheugend over zijn aardrijk 

           en ik vond mijn vreugde bij de mensen. 
 
Tussenzang:  Gezegend die de wereld schept… 
 

 
 
 Gezegend die de aarde maakt,  
 de grenzen van de zee bewaakt,  
 ontluiken doet het jonge groen,  
 de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
 Gezegend die een woonplaats maakt  
 voor wat beweegt en ademhaalt,  
 de dieren in het vrije veld,  
 de vogels in hun zingend spel. 
 Gezegend die de mensen roept 
 tot liefde, vruchtbaarheid en moed  
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 om voor elkander te bestaan  
 in eerbied voor zijn grote naam. 
   
Evangelie: in de woorden van Johannes 16, 12-15 

 

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen: 
  Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,  

maar je kunt het nu nog niet verwerken.  
 Wanneer de Geest der waarheid komt,  

zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn  
- niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,  
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt -  
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.  

  Hij zal Mij verheerlijken,  
want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij.  

  Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;  
daarom mag Ik zeggen dat  
hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt. 
 

Overweging 
 

Stilte 
 
Voorbeden geopend met  
 

 
 
Koorzang:                   - Ave Maria  

 
Ave Maria, gratia plena.  
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.  
Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen.  
 

Slotgebed 
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Zegen 
 

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn: 
in de naam van + de Vader, bron van alle leven, 
in de naam van de Zoon, onze Broeder die wil dat wij allen één 
zouden zijn, 
in de naam van de Geest van waarheid en liefde, 
die ons begeestert en bemoedigt in onze dagen.  Amen. 

 
Lied:   De Geest van God waait als een wind…   
 

De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan 
een koele bries die zuivert. 

 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmt’ in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voor met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
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Mededelingen 
 
Vragenmoment 
Deze zondag is er weer een vragenmoment na de viering. We informeren u 
over de vieringen vanaf 1 juli en beantwoorden uw vragen. Het 
vragenmoment is mee te kijken via KerkTV. 
 
Bezorging Presenteerblad  
Het is mogelijk om in deze periode het Presenteerblad thuisbezorgd te 
krijgen. We hebben vrijwilligers bereid gevonden om het blad te bezorgen. 
Heeft u hier belangstelling voor, laat het ons dan even weten: 038-4254400 
of kerk@kloosterzwolle.nl 
 
Kerk open! 
De kerk is weer geopend voor bezoekers, tussen 13.30-16.30 uur. U bent 
welkom voor een moment stilte, het branden van een kaarsje, gebed en 
een aankoop in de kerkwinkel. Di t/m za 13.30-16.30 uur 
 
Stiltecentrum geopend  
Het Stiltecentrum van de kerk is elke dag geopend tussen 10.00 en 17.00 
uur. U kunt een kaarsje branden (max. 1 persoon tegelijk) of een 
Presenteerblad meenemen. Toegang via de hoofdingang van de kerk, 
Assendorperstraat.  
 
 
 
 
 
 

 
Opgave en info over activiteiten van kerk en klooster: 
Website: www.kloosterzwolle.nl of bel: 038 - 4254400 
Volg ons op facebook: Dominicanenkerk Zwolle 

 
In deze viering zijn de voorgangers  

Marijke Besteman en Hans Schoorlemmer  
Zang: Cantores o.l.v. René van Breukelen 


