
 
 
 
 

Oecumenische vesper 
Zondag 20 september, 19.00 uur in de Basiliek 

Met medewerking van de Thomasakempisparochie, de Oosterkerk, de 
Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Basisbeweging, 

de Lutherse Gemeente 
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Lied ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen’ 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
Zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
Jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
Vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen. 
 
Niemand komt hier vrij van het kwade, 
Niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig,  
Niemand te groot, geen een te klein,  
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar 
Tot ooit en overal wij leven van elkaar.  
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,  
Jij die de wereld verder draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven,  
Helpt ons te zien wat ieder vraagt, 
Tijd om te leven, kans om te zijn:  
Een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.  

  
Openingswoorden door André 
 
Inleiding op het thema 
 
Psalmgebed – Psalm 125 b 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik een leven lang. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 



3 
 

 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

 
Lezing: Daniël 1 
In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok 
Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de 
stad. 2De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem 
een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee 
naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de 
schatkamer zetten. 
De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen, Aspenaz, opdracht een aantal 
Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. 4 
Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk 
om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en 
bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenaz moest hen 
onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. 5De koning wees 
hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. 
Na drie jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. 
6Onder hen waren enkele Judeeërs: Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. 
7Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen; Daniël noemde hij 
Beltesassar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abednego. 8 Daniël 
was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg 
de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van 
de koning te onthouden. 9 
God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. 10Toch zei 
de hoofdeunuch tegen hem: ‘Ik ben bang voor mijn heer, de koning; hij heeft 
bepaald wat jullie zullen eten en drinken, en als hij vindt dat jullie er slechter 
uitzien dan jullie leeftijdsgenoten zal hij mij daarvoor verantwoordelijk 
stellen.’ 11Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch 
aan hem en aan Chananja, Misaël en Azarja had toegewezen: 12‘Neem de 
proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water 
drinken. 13Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de 
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koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u 
ziet.’ 14De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun tien dagen. 15Aan 
het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan 
alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. 
16Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, 
maar gaf hij hun alleen nog groente. 17 En God schonk de vier jongemannen 
wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij 
machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. 
18Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de 
hoofdeunuch alle jongemannen voor Nebukadnessar. 19De koning sprak met 
hen, en niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azarja meten. Zij 
traden in dienst van de koning. 20 En over welke kwestie van wijsheid of 
inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo voortreffelijk 
als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. 
21Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. 
 
Lied uit de vuuroven 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst Zijn Naam. 
Verheft Hem voor eeuwig dankt voor uw bestaan. 
Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 
Zingt als rivieren mee voor God : Hij leve lang. 
 
Storm e aarde, bomen, stromen, zon en vuur,  
Gij wolken en dromen, nachten, dag en duur,  
Licht en donker, dood en leven, wereld, mensenzaad,  
Weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord en daad.  
 
Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw,  
De slang en de vis, de vogel en de leeuw,  
Geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 
Gelooft Hem op zijn woord dat gij bestaat in Hem.  
 
Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en goed.  
Looft Hem, die zijn Woord in u mens worden doet.  
Looft uw God en Vader, die zijn Geest geschonken heft.  
Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem, want Hij leeft.  

 
Overweging 
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Lied ‘Duurzame vrijheid’, geschreven voor vredesweek 2020, Hans Reinold 
De vrijheid is een kostbaar pand 
Voor ieder volk, voor ieder land; 
Maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens 
Zich tot die van mijn medemens? 
 
Hoe kan er ruimte zijn voor jou en mij?  
Hoe komt een mens van ‘ik’ naar ‘wij’? 
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,  
Als je niet samen vrij kunt zijn?  
 
Wat ware vrijheid nodig heeft,  
Is de erkenning dat je leeft 
Dankzij het wonder, dat je voelt 
In wat uit liefde wordt bedoeld. 
 
En deze liefde leeft in iedereen,  
Zij maakt je vrij, zij maakt ons één. 
Als zij zich toont uit jou en mij,  
Dan kan er duurzaam vrijheid zijn.  
 
Het lijkt een tegenstrijdigheid,  
Zo’n vrijheid in verbondenheid,  
Maar wie de brug steeds weer kan slaan,  
Die zal zijn weg in vrijheid gaan.  

 
Vredeswens. Iedereen wenst elkaar, op gepaste afstand toe: Vrede voor jou 
 
Afkondiging collecte. De collecte is bestemd voor de kosten van deze viering. 
Van wat overblijft gaat de helft naar het vredesplatform en naar de soepbus 
van het Leger des Heils. Bij de uitgang staan schalen t.b.v. de collecte. 
 
Gebeden, afgesloten met zzz nr. 60 
 Blijf bij ons nu de avond daalt, 
 De zon haar loop volbracht 

En laat wie gij het leven schonk  
niet dwalen in de nacht. 
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Blijf bij ons nu wij rusten gaan 
Van wat de dag ons bracht 
En laat wat door ons is gezaaid 
Vrucht dragen in de nacht.  
 
Blijf bij ons wanneer schuld ons drukt,  
Er onrust in ons gist 
En laat ons weten dat uw hart 
Vol van vergeving is. 
 
Blijf bij ons nu de kleine dood 
Van elke dag ons wenkt 
En laat ons rusten in uw hand 
Die ons verkwikking schenkt.  

 
Avondlied: 257, spreken en zingen 
Allen:   Nu het avond is, 
Cantorij:  Nu het avond is, waak, Gij schepper als wij slapen. 
 
Allen:   In de duisternis, 
Cantorij:  In de duisternis, waak, Gij schepper als wij slapen.  
 
Allen:   Die ons hebt behoed, 
Cantorij: Die ons hebt behoed, waak, Gij schepper als wij slapen. 
 
Allen:   Zie toch naar ons om, 
Cantorij:  Zie toch naar ons om, waak, Gij schepper als wij slapen. 
 
Allen:   Gij die liefde zijt, 
Cantorij:  Gij die liefde zijt, waak, Gij schepper als wij slapen. 
 
Allen:   Zegen ons vannacht,  
Cantorij:  Zegen ons vannacht, waak, Gij schepper als wij slapen. 
 
Zegenbede 
 
Na de viering is er gelegenheid om buiten op het plein een kopje koffie te 
drinken. Houd ook daar de afstand in acht.   
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Activiteiten in de Vredesweek 
 
Maandag 21 september, 19.30 uur, Vredesvesper in de Lutherse Kerk, 
Koestraat 2, ingang via de achteringang aan de Potgietersingel. Opgave: 
aanmeldenvespers@elkz.nl 
 
Dinsdag 22 september, 20.00 uur in de Oosterkerk, Bagijnesingel: 
documentaire ‘Ik alleen in de klas’  (2016; 74 minuten). Regisseur Karin 
Junger, witte moeder van drie donkere kinderen, gaat samen met haar familie 
de confrontatie aan met het racisme dat zij dagelijks ervaren. De Black Lives 
Matter protesten, maken het onderwerp actueel. Aanmelden verplicht: 
vredesplatformzwolle@gmail.com. 
 
Woensdag 23 september, 9.30-11.00 uur in de Plantagekerk,  Ter 
Pelkwijkstraat 17  
Drink een kop thee met een vluchteling (met verblijfsvergunning) in je stad.  
Om 9.30 – 11.00 uur speciaal voor vrouwen. 
Om 20.00 – 21.00 uur voor iedereen. 
In kleine groepjes kun je hier informeel de Nederlandse taal spreken met 
nieuwe Zwollenaren. Graag aanmelden: vredesplatformzwolle@gmail.com. 
 
Donderdag 24 september, 18.30 Joggen voor Vrede 
Start bij Ulu Moskee, Gombertstraat 240, Holtenbroek (let op: andere locatie 
dan per abuis vermeld op flyer en in kranten). De route is dus alsvolgt: van 
moskee langs synagoge naar klooster. Route is 5 kilometer i.s.m. Run2Day en 
SLAG. Vrijwillige gift. Aanmelden is verplicht via deze link (vol = vol). 
 
Donderdag 24 september, 20.00 uur in de Oosterkerk: Voorstelling 
‘Bonhoeffer. Wie ben ik? Dietrich Bonhoeffer was predikant en deed mee aan 
een aanslag op Hitler. Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 
opgehangen. 39 jaar oud. In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij 
tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor 
ogen, om overgave, om liefde. In deze voorstelling volgt Kees van der Zwaard 
hem op zijn zoektocht. Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. 
Zij vertolkt Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer. Opgeven kan 
tot 23 september via https://forms.gle/YtcFBQnZdQ7GWA66A (link is ook op 
website te vinden). 
 

mailto:aanmeldenvespers@elkz.nl
https://forms.gle/YtcFBQnZdQ7GWA66A
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Vrijdag 25 september, 19.00 uur in de Dominicanenkerk. Vredesvespers 
Zang en teksten m.m.v. Frans van Oosten en het Aquinokoor. 
 
Zondag 27 sep. Vredescantate ‘Ich habe genug’, 16:30 uur of 19.00 uur in de 
Grote Kerk. De Michaelscantorij in de Grote Kerk o.l.v. Toon Hagen. 
Aanmelden bij: https://michaelscantorij.nl/cantateviering-27-september/ 
 
 

https://michaelscantorij.nl/cantateviering-27-september/

