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Liturgie oecumenische Vredesviering 

 

Zondag 16 september in de Basiliek 
O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle 

Thema: Generaties voor vrede  
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Een gezamenlijke dienst van: 
 
 

De Lutherse kerk Zwolle: ds. Margo Jonker en 
Esmeralda Rietberg (kinderkring) 

 
Doopsgezinde Gemeente Zwolle:  
Aart Hoogcarspel (lector) 

 
Parochie Thomas a Kempis: pastor Evelien Reeuwijk 

 
De Oosterkerk Zwolle (PGZ): ds. Iemke Epema 

 
Basisbeweging De werkplaats: Anneke Nusselder 
 

Organist: Rudie Altelaar  
 

Muzikale ondersteuning door: OLV Ten 
Hemelopneming Hattem o.l.v. Rudie Altelaar 
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Openingslied:  Lied 275, met koor 

 
 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

4. Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn.  
 

 
Welkom en introductie van het thema van 

deze vredesviering 
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Zingen: Lied 1010 

 

 
 
2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 
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4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

 
Kyrie en gloria: Lied 299c, met koor 

 

 
 
Kinderen, komen naar voren 

 
Koor, zingt terwijl de kinderen weggaan 
 

Als gij naar de woorden luistert, 
die hier tot u zijn gezegd, 

zullen zij een licht ontsteken; 
wijzen zij de goede weg. 
 

Als gij naar de woorden luistert, 
die van Mij geschreven staan, 

zullen zij van vrede spreken, 
die er schuilgaat in Mijn naam. 
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Als gij naar de woorden luistert, 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen; 

zult gij niet verloren gaan. 
 

Als gij naar Mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees; 
wordt gij tot Gods zoon herboren; 

ademt gij Zijn levensgeest. 
 

Openingsgebed 
 
Eerste lezing: Jesaja 45 vs 20 t/m 25 

 
Zingen: Ps 113a uit Liedboek,  

Koor: voorzang, allen: refrein 

 
 

  
      refrein: 

  
2. Van de opgang der zon tot haar dalen 
zij geprezen de naam van de Heer. 

Hoog boven alle volken de Heer; 
hemelhoog is zijn glorie.   refrein: 
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3. Wie is als de Heer onze God, 
die woning maakt in den hoge, 
die neder wil zien op dit laagland? 

in de hemel Hij en op aarde;   refrein: 
 

4. die de arme opricht uit het stof, 
uit het slijk wil heffen de schamele, 
dat hij zetelen mag met de machtigen, 

met de machtigen van zijn volk.  refrein: 
 

Evangelielezing: Lucas 1 vs 68 t/m 79 
 
Zingen: Lied 158B 

 

 
 
Overweging 

 
Koorzang: O salutaris hostia  - Ch. Gounod 
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Zingen Lied 1014 

 
 
2. Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 
3. Geef vrede door van hand tot hand, 

als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

 
4. De sterke, zachte hand zij dank, 

die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
5. Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

 
 

Vredeswens 
 
Dank- en voorbeden 
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Acclamatie, Lied 51a “God herschep mijn hart”,  
met koor 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Onze Vader 
 
Collecte, bestemd voor Stichting de Vrolijkheid 
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Stichting de Vrolijkheid organiseert kunstzinnige en 
creatieve activiteiten voor, door en met kinderen, 

jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra in 
heel Nederland. 

 

 

Tijdens de collecte zingt het koor  

 
Kom, laat ons opgaan naar de berg  
waar God de vrede leert:  

een ploegschaar maak je van een zwaard,  
een snoeimes van een speer. 

Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem, sjaloom Jeruzalem. 
 
Wij gaan waar onze voeten gaan,  

God zet ons op het spoor  
naar vrede en gerechtigheid,  

zijn voetstap gaat ons voor. Sjaloom… 
 
Uit Sion zal de wet uitgaan  

en uit Jeruzalem  
het woord dat ons de vrede leert,  

sjaloom in naam van Hem. Sjaloom…  
 
Wij gaan waar onze voeten gaan  

de weg van onze Heer,  
een ploegschaar maak je van je zwaard,  

een snoeimes van je speer Sjaloom…. 
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Slotgebed en zegenbede: Lied 116, uit 
Tussentijds  

 

 
 

(Tekst: Numeri 6:24-27 Muziek Gert Bremer) 
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Slotlied: Lied 484 “Komen ooit voeten” uit GvL  

 
 

2. Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 

Dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 

nergens alarm in de lucht 
overal vrede geschapen. 

 
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden 
zij zullen mij groeten, 

Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan, waar nog geen wegen bestaan: 
Vrede de weg voor mijn voeten.    


