
 23 en 24 oktober 2021 
30e zondag van het jaar B 
                  
 

Als met nieuwe ogen 
 
Openingslied: Dit huis is een huis waar de deur open staat… 

 
 

 

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
Dit huis is een huis waar het Woord wordt gehoord, 
waar zwoegers en zwijgers, op adem gekomen, 
hun oren gaan spitsen, tot inzicht gaan komen, 
waardoor zij doorgronden de Wijsheid van ’t leven 
en weten dat in hen het Koninkrijk gloort. 
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Begroeting 
VG: Wees gegroet, U, 

levende God, hier in ons midden. 
allen: Vrede en alle goeds 
 voor ieder die hier is 
 

 U die ons bijeenroept, 
 zend ons uw licht en trouw, 
 U, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Woord van welkom en inleiding  

De kinderen gaan naar hun eigen viering 
 

Kyrie: 
.  
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Gloria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingsgebed 
 

Bij het openen van de Schriften 
 

Eerste lezing: Uit het boek Jeremia 31, 7 - 9 
 

Dit zegt de Eeuwige:  
Juich van vreugde over Jakob,  
jubel aan het hoofd van alle volken,  
roep het uit, zing een lofzang:  
“God heeft zijn volk gered,  
en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.”  
 

Ik laat hen uit het noorden terugkeren  
en breng hen samen van de einden der aarde.  
Ook blinden en lammen komen mee,  
ook zwangere vrouwen,  
en vrouwen in barensnood.  
In dichte drommen keren ze terug.  
 

Zij komen terug in tranen,  
ze heffen smeekbeden aan,  
en ik zal hen leiden.  
Ik breng hen naar stromende beken  
en voer hen over geëffende wegen;  
daar kunnen zij niet struikelen.  
Want ik ben voor Israël een vader,  
en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.  
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Tussenzang:   Als God ons thuisbrengt…   naar psalm 126 
Koor:  Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 

 dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

allen:  Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
 dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen." 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. 
 

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 

Evangelie: In de woorden van Marcus 10, 46 - 52  
 

Onderweg naar Jerusalem kwamen ze in Jericho.  
Toen hij met zijn leerlingen  
en gevolgd door een grote menigte  
weer uit Jericho vertrok,  
zat daar een blinde bedelaar langs de weg,  
een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs.  
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam,  
begon hij te schreeuwen: 
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’  
De omstanders snauwden hem toe  
dat hij zijn mond moest houden,  
maar hij schreeuwde des te harder: 
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‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’  
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’  
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 
‘Houd moed, sta op, hij roept u.’  
Hij gooide zijn mantel af,  
sprong op en ging naar Jezus.  
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’  
De blinde antwoordde: 
‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 
Jezus zei tegen hem: 
‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’  
En meteen kon hij weer zien  
en hij volgde hem op zijn weg.  

 
Acclamatie:   

 
 
Verkondiging 
 

Stil moment 
 
Geloofsbelijdenis   Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
VG:  Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 
 als een zoeker naar vriendschap en liefde, 
 naar vrede en waarheid, 
 naar een nieuwe aarde. 
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allen:  Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 
 ons op de weg is voorgegaan 
 door lijden en dood heen 
 naar verrijzenis en nieuw leven. 
 
VG: Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 
 en ons uitnodigt om vol geestkracht mee te bouwen 
 aan een wereld waar het goed is om te wonen; 

Gods rijk op aarde. 
allen: Ik geloof dat wij samen als kerkgemeenschap 

op weg zijn naar geluk 
en dat Hij daarom ons zijn Geest schenkt 
om te kunnen standhouden 
in goede en kwade dagen van het leven. 

 
VG: Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen 

en ons leven zal voltooien. 
Ik geloof dat Hij daarom niet verloren zal laten gaan 
van wat uit liefde geboren is. 
Amen 

 
Voorbeden   Wilt u – zo  mogelijk – knielen? 
Omlijst door: 
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Bijdrage in de kosten van de liturgie 
Voor de kosten van deze viering wordt – zo mogelijk - €1,00 per persoon gevraagd. 

Dit kunt u doorschuiven naar de hoek van de bank, richting middenpad.  
  

Collecte 
Deze vindt plaats bij de uitgangen. 
U kunt ook geven via de collecte-app CHRCH op uw telefoon.  
Of overmaken op rekeningnummer van de kerk:   NL 06 INGB 000 105 89 58 

 

Koorzang:  Nu nog met halve woorden… 
 

Nu nog met halve woorden, hier en daar, 
kijkend in donkere spiegels, bijna waar, 
blijven wij vreemden die zien maar weer vergeten, 
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten. 
Dan, eenmaal, wordt, wat niet bestaat: 
wij zullen open gaan, 
en zien en horen, oog in oog. 
van mens tot mens verstaan. 
 

Weten voorbij aan alle angst en schijn 
en liefde liefde zal geen woord meer zijn, 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht als leeuw en lam tesamen. 
Dan nog verslaafd, dan waar en vrij 
ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend. 

 

Gebed van dank bij brood en beker Wilt u – zo  mogelijk – gaan staan? 
 
 

allen: Onze Vader die in de hemel zijt, 

 uw naam worden 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: Gij, God, licht en liefde - U bidden wij, U danken wij. 
 Wij zijn de eersten niet die samenkomen in uw ruimte, 
 zoekend in de diepte, hopend op uw aanwezigheid, 
 wachtend op tekens van leven. 
 In uw naam hebben mensen elkaar gevonden,  
 trouw ervaren, liefde gedeeld. 
 Wij - die gaan in hun spoor – wij komen bij U aan. 
koor: 

  
 

 
 
 
 
 
 
VG Wij zijn de eersten niet die - horend uw stem, 
 speurend naar wat U het liefste is.  
 Met uw woord hebben mensen elkaar getroost,  
 uitgedaagd en voortgeholpen, 
 en elkaar wegen ten leven gewezen. 
 Van geslacht op geslacht hebben zij gedaan 
 wat zij ontvingen uit uw mond. 
 En nog bent U niet uitgesproken 
 en schrijft U - in mensen - uw verhaal. 
allen: Doe mij gaan op uw weg. 
 Zend uw licht en uw trouw. 
 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 

VG: Wij zijn de eersten niet, 
 die rondom een tafel als deze 
 brood en beker in handen nemen.   
 Jezus van Nazareth, Man naar uw hart,  
 reikte ons uw liefde aan, 
 gaf uw aanwezigheid vorm en gestalte.   
 En zij die ons vóórgingen in zijn naam,  
 gaven ons deze tekens van leven door.   

 Wij danken U, wij bidden U: 
houd ons gaande op zijn weg. 
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allen: Doe mij gaan op uw weg. 
 Zend uw licht en uw trouw. 
 Zoudt Gij ooit mij beschamen? 
 
Vredeswens 

 
 
Uitnodiging tot de communie 
 

Communie 

 
Koorzang: Ongezien…  
 

Die mij getrokken uit de schoot  
mij mens genoemd hebt en geëigend  
mijn ogen wende aan het  licht  
 

mijn voeten zette dat ik stond  
mij hebt doen weten dat ik gaan kon  
dat ik zou komen waar Gij zijt  
 

die als ik neerzit aan de kant  
van weg en omweg, moe en dorstig,  
mij overschaduwt met uw Naam  
 

die toen ik neerlag in het stof  
mij hebt omgeven met uw duister  
dat geen gedierte mij verslond  
 

die ongezien mij trekt tot U  
U zal ik ongezien vertrouwen  
laat  mij niet over aan mijzelf. 
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Slotgebed 
 
Mededelingen 
 
Zegen:  
 

VG: Moge bij elke stap die je zet, de weg openen. 
Moge je de wind altijd in de rug hebben. 
Moge de zon schijnen warm op je gezicht. 
Moge de regen vallen zacht op je velden. 
En totdat wij elkaar ontmoeten: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

  
Slotlied: Leven is van zeven dagen… 

 
Leven is van zeven dagen, lief en leed verdriet en licht.  
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen naar het land dat voor ons ligt. 
 
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. 
 
Broeder Zon met al zijn stralen, die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: zonne van gerechtigheid. 
 
Regenwater, waterbronnen, bron van leven, levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden wast zij heel ons leven schoon. 
 
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 behoud van het gebouw en de geloofsgemeenschap.  
Rekeningnummer van de kerk: NL 06 INGB 000 105 89 58 
 
Wees welkom in de vieringen 
Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen is er geen maximum meer 
aan het aantal bezoekers. U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien, wel 
vragen we u uitdrukkelijk om elkaar de ruimte te geven. Alle andere info over onze 
coronamaatregelen vindt u op onze website. 
 
De bijbel open 
In oktober verdiepen we ons als leesgroep in het reisverhaal van Tobith. In dit oude 
Bijbelverhaal kunnen we ons leven herkennen, gezien als een reis. Begeleiding: 
Broeder Jozef Essing en IJt Eikelboom-Dragt. 
Woensdagochtend 27 oktober; 17 en 24 november| 9.45 tot 11.45 uur | € 7,50 
 
Verwondering over het vertrouwde 
Joost van Hest is een erfgoeddeskundige in kerkelijke kunst en architectuur en heeft 
afgelopen voorjaar een inventarisatie gemaakt van al het waardevolle dominicaanse 
erfgoed in ons klooster. Hij komt bij ons iets vertellen over al de schatten die hij 
ontdekt heeft.  
Zondag 24 oktober | 11.30 - 12.30u en 14.00 - 15.00u 
€ 5,- | tickets: www.kloosterzwolle.nl/programma | met coronatoegangsbewijs 
 
Kloosterbioscoop - The Two Popes 
Een film (2019) over het ontstaan van een onwaarschijnlijke vriendschap tussen 
twee tegenpolen: de progressieve kardinaal Bergoglio en de conservatieve paus 
Benedictus XVI. Aanstaande donderdag in het koorgedeelte van de kerk. 
Do 28 okt| 19u30 | € 7,50 | koorgedeelte kerk | met coronatoegangsbewijs 
 
De Nachtkerk 
Tijdens de Nacht van de Nacht, een initiatief van de Natuur en milieufederatie, gaan 
de lichten van het klooster en de kerk uit en kun je, met een kaarsje in je hand, op 
onderzoek gaan en je laten verassen! 
Za 30 okt | 20 – 23u | Toegang gratis, gift welkom | met coronatoegangsbewijs 
Meer informatie: www.nachtvandenacht.nl 
 
Ode aan de doden 
Op 2 november, Allerzielen, staan we stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Er is in 
de kerk gelegenheid om een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of de naam te 
delen van diegene die je mist.  
Di 2 nov | 10.00 - 17.00u | Toegang gratis 
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GROND 
Van 1 tot 8 november komt Godfrey Nzamujo, een Nigeriaanse dominicaan, naar het 
klooster. Hij komt ons vertellen over een bijzonder project dat hij in Benin heeft 
opgezet: hij heeft daar een voormalige vuilstortplaats omgetoverd tot een bloeiend 
en duurzaam landbouwbedrijf. Rond zijn komst worden vele activiteiten 
georganiseerd. Alle info op www.kloosterzwolle.nl/grond 
 
Telefonische bereikbaarheid van de Kloosterpoort 
Maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger in deze viering: Margot van Veen o.p. 
Zang zaterdagavond: Cantores 
Zang zondagmorgen: Aquino o.l.v. Mark Walter 
Organist: Kris Oelbrandt 


