Oecumenische viering
Zondag 22 september 2019 in de Basiliek
O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle

Openingslied: Lied 217 Allen 2, 4 en 5.

2.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3.

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5.

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

Welkom en inleiding

2

Kyrie en gloria met koor, Lied 299e
Koor = I, Állen =II
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4

Kinderen in het midden
Zingen, terwijl de kinderen weggaan, lied 420 in canon met koor en
allen 1x eenstemmig en 3x canon

Openingsgebed
Eerste lezing: Genesis 28 vs 10 t/m 17
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Zingen: Lied 121b. Koor 1, Allen II

Evangelielezing: Lucas 19 vs 1 t/m 10
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Zingen: Lied 531:2

Overweging
Koorzang: Lied 16b
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum
Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg ten
leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde.
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Zingen: Lied 647

2

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
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Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
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4

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Vredeswens ingeleid door 3x Lied 421 door allen

Dank- en voorbeden
Acclamatie lied 402 uit Gezangen van Zoeken en Zien
1x koor, 1 x allen, daarna steeds allen

Onze Vader
Collecte bestemd voor Vredesplatform en de Herberg
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Tijdens de collecte zingt het koor lied 860
Gij die ons hebt geschapen uit aarde, adem, woord,
die ons hebt uitgeroepen, beginakkoord.
Refrein: Maak heel wat is gebroken,
herstel in ons uw leven, uw levenskracht.
De schaduw, de verblinding, de koorts, de open wond:
Verzoen me en verbind mij, spreek mij gezond.
Geef wie is uitgestoten, geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte en alle eer.
Het huis dat wij bewonen, ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen, ook in de strijd.
Zegenbede
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Slotlied: Lied 978: 1 en 4

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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Aan deze vredesviering werken mee:
De Lutherse kerk Zwolle: ds. Margo Jonker en Esmeralda Rietberg
(kinderkring)
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Zwolle: ds. Fride Bonda
Parochie Thomas à Kempis: pastor André van Boven
De Oosterkerk Zwolle (PGZ) : ds. Iemke Epema
Basisbeweging De werkplaats: Anneke Nusselder en Liesbeth de Lange
Organist: Rudie Altelaar
Muzikale ondersteuning door de Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar
En vele anderen.
Koffie drinken
Na de viering is er
koffiedrinken in de
Lutherse Kerk, naast
de Fundatie, ingang
via het plein aan de
Potgietersingel.
Kinderoppas en
kindernevendienst
In de Lutherse Kerk
vindt ook de
kinderoppas en de
kindernevendienst
plaats. De kinderen
van de
kindernevendienst
gaan tijdens de viering naar de Lutherse Kerk. Ouders kunnen ze daar
ophalen.
Intercultureel volksdansen
Vanaf 11.30 uur is daar intercultureel volksdansen op het plein.
En zie voor meer activiteiten in de Vredesweek de berichtgeving in alle
bladen. Iedere dag zijn er activiteiten in de stad in het kader van de
Vredesweek.
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