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Alle liederen in de viering worden gezongen door het koor. 
 
Openingslied – ‘Vol van verwachting zijn wij gekomen’.  Gezongen door koor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
Toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,  
Herscheppend de wereld waarmee wij vergroeid zijn,  
Die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.  
 
Samengekomen om te gaan vieren 
Uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,  
Dat warm en met liefde en licht wordt doorweven,  
Ons helpt om ons leven gestalte te geven.  
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.  

 
Openingswoorden 
 
Waar het over gaat 
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Lied van de vredesweek 2021: De Wereld dat zijn wij! Tekst Hans Reinold, 
muziek André van de Lagemaat. Gezongen door koor. 

Kun jij soms zo ook verlangen 
Naar een plekje voor jezelf, 
Waar men jou echt wil ontmoeten 
En de buitenkant niet telt? 
Waar de mensen sterk verschillen 
Van elkaar, van jou, van mij,  
Maar er enkel naar verlangen 
Samen en zichzelf te zijn? 
 
Kun jij soms ook zo verlangen 
Naar een wereld als een thuis,  
Als een herberg voor de mensen,  
Heel ver weg of dicht bij huis? 
Voor de mensen van de wereld, 
Mannen, vrouwen, wit of zwart, 
Voor de groten en de kleine,  
Heel gewoon of heel apart? 
 
Is er voor die nieuwe wereld 
Al een plekje in mijn hart?  

 
Gebed 
 
Psalm 139c – gezongen door koor.  

 
Ontwaak ik, nog ben ik bij U, 
uw hand draagt mij door de nacht. 
Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, ° 
U weet het als ik zit of stá, * 
U doorziet van verre mijn gedáchten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het óp, * 
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met al mijn wegen bent U vertróuwd. 
Geen woord ligt op mijn tóng, * 
of U, Heer, kent het ten vólle. 
U omsluit mij, van achter en van vóren, * 
U legt uw hánd op mij. 
Wonderlijk zoals U mij ként, * 
het gaat mijn begrip te bóven. 
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnáppen, * 
hoe aan uw blikken ontkómen? 
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar áan, * 
lag ik neer in het dodenrijk – U bent dáar. 
Al verhief ik mij op de vleugels van de dágeraad, * 
al ging ik wonen voorbij de verste zée, 
ook daar zou uw hand mij léiden, * 
zou uw rechterhand mij vásthouden. 
Al zei ik: ‘Laat het duister mij ópslokken, * 
het licht om mij heen veranderen in nácht,’ 
ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – ° 
de nacht zou oplichten als de dág, * 
het duister helder zijn als het lícht. 

 

U was het die mijn nieren vórmde, * 
die mij weefde in de buik van mijn móeder. 
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, ° 
wonderbaarlijk is wat U gemáakt hebt. * 
Ik weet het, tot in het diepst van mijn zíel. 
Toen ik in het verborgene gemáakt werd, * 
kunstig geweven in de schoot van de áarde, 
was mijn wezen voor U geen gehéim. * 
Uw ogen zagen mijn vormeloos begín, 
alles werd in uw boekrol ópgetekend, * 
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 
Hoe rijk zijn uw gedáchten, God, * 
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hoe eindeloos in áantal, 
ontelbaar veel, meer dan er zándkorrels zijn. * 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bíj U. 

 

God, breng de zondaars óm, * 
– weg uit mijn ogen, jullie die blóed vergieten – 
ze spreken kwaadaardig over Ú, * 
uw vijanden misbruiken uw náam. 
Zou ik niet haten wie Ú haten, Heer, * 
niet verachten wie tegen U ópstaan? 
Ik haat hen, zo fel als ik háten kan, * 
ze zijn mijn víjand geworden. 
Doorgrond mij, God, en ken mijn hárt, * 
peil mij, weet wat mij kwélt, 
zie of ik geen verkeerde wég ga, * 
en leid mij over de weg die éeuwig is. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Géest, 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Ámen. 

 

 

Lezing: Marcus 9,30-37 
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Lied 990 ‘De laatsten worden eersten’, gezongen door koor 

 
 

O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 
Gij die als allerlaatste 
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 
Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 
Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 

 
Overdenking  
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Lied 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’ – gezongen door koor 

 

 
 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
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Afkondigingen. Collecte bij uitgang. Collectedoel: Gedeeltelijk naar het 
Vredesplatform Zwolle, en naar Stichting Present. 
 
Gebeden met responsie ‘Da pacem domine’ (Geef vrede, Heer, in onze 
dagen), gezongen door koor. De gebeden komen samen in het samen bidden 
van het  gebed van Fransiscus.  

 
 
Allen:  HEER, MAAK VAN MIJ EEN WERKTUIG VAN UW VREDE. 

LAAT ME LIEFDE BRENGEN WAAR HAAT HEERST. 
LAAT ME VERGEVING BRENGEN WAAR BELEDIGD WERD. 
LAAT ME EENDRACHT BRENGEN WAAR TWEEDRACHT IS. 
LAAT ME WAARHEID BRENGEN WAAR MENSEN DWALEN. 
LAAT ME GELOOF BRENGEN WAAR GETWIJFELD WORDT. 
LAAT ME HOOP BRENGEN WAAR GEWANHOOPT WORDT. 
LAAT ME LICHT BRENGEN WAAR HET DUISTER DAALT. 
LAAT ME VREUGDE BRENGEN WAAR DROEFHEID IS. 
 
EN GEEF DAT IK BIJ DIT ALLES VEELEER ZOEK 
TE TROOSTEN DAN GETROOST TE WORDEN, 
TE BEGRIJPEN DAN BEGREPEN TE WORDEN, 
TE BEMINNEN DAN BEMIND TE WORDEN. 
 
WANT HET IS DOOR TE GEVEN DAT MEN ONTVANGT, 
DOOR ZICHZELF TE VERLIEZEN DAT MEN VINDT, 
DOOR TE VERGEVEN DAT MEN VERGEVEN WORDT 
EN DOOR TE STERVEN DAT MEN VERRIJST 
TOT EEUWIG LEVEN. 
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Vredegroet. Met door mensen aan elkaar gezegd met een gebaar van 
nabijheid en door koor gezongen ‘Vrede voor jou’ 

 
 
Avondlied 253 ‘De zon daalt in de zee’, door koor gezongen - staande 

 
 

Laat dagen in de nacht, 
waar wanhoop heerst en dood, 
geloof en hoop op U: 
U hebt uw schepping lief, 
U hebt uw schepping innig lief. 
 
Kom, nacht, en troost ons zacht. 
Kom, God, genees ons hart. 
Kom, leg uw hand op ons 
en heel zo elke wond. 
Heel, Vader, ook de diepste wond. 

 
Zending en zegen 
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Aan deze vredesviering werken mee: 
Basisbeweging De werkplaats: Anneke Nusselder en Liesbeth de Lange 
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Zwolle: Aart Hoogcarspel 
De Lutherse kerk Zwolle: ds. Margo Jonker en Esmeralda Rietberg 
De Oosterkerk Zwolle (PGZ) : ds. Iemke Epema 
Parochie Thomas à Kempis: pastor André van Boven 
Organist: Rudie Altelaar 
Muzikale ondersteuning door de Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar 
Thomas a Kempisparochie met hun gastvrijheid voor deze viering 
Vele anderen 
 

Koffie drinken op het plein na de viering 
Na de viering is er ontmoeting met koffie en thee op het plein van de Basiliek. 
U kunt uw eigen mokje daarvoor gebruiken. Maar er zijn ook recyclemokken 
beschikbaar die u mee naar huis kunt nemen.  
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Programma vredesweek 
- Dinsdag 21 september 17.00 uur ‘Jouw lied – mijn lied’ in de Lutherse 

Kerk, opgave: liedvandevrede@elkz.nl 
- Woensdag 22 september 9.30 uur en 19.30 uur – Drink thee met 

statushouder in je stad. Opgave: vredesplatformzwolle@gmail.com 
- Donderdag 23 september 14.00 uur: Begraafplaatsenpad. 

Kennismaken met rituelen rondom dood.  
Opgave: www.slag-zwolle.nl 

- Donderdag 23 sept. 20.00 uur: Takecarebnb. Op donderdag 23 
september is er ’s avonds om 20.00 uur de mogelijkheid om kennis te 
maken met Takecarebnb, een organisatie die gastgezinnen koppelt 
om aan statushoudende vluchtelingen voor een periode van drie 
maanden een logeerplek te bieden. Aanmelden kan bij 
sytsetjallingii@ziggo.nl. 

- Vrijdag 24 september 19.00 uur Vredesvespers Dominicanenkerk 
- Zaterdag 25 september 10.00 uur: Joggen voor de vrede, 

Dominicanenklooster. Opgave: www.run2dayevents.nl 
- Zaterdag 25 september, 14.00 uur Tent of Nations, Oosterkerk, 

aanmelden: tentofnations@gmailcom. 
- Zondag 26 september, 17.00 uur Vredesviering in de grote Kerk 

 

Zie ook: www.vredesplatformzwolle.nl 
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