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Openingslied, lied 275: ‘Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig’  
1 – door allen 

 
 

2 – door cantorij 
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 – door allen 
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 - door cantorij 
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 – door allen 
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. 
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Welkom en inleiding van de vredesviering: ‘Generatie Vrede’ 
 
Openingsgebed 
 
Kyrie,  Lied 1010  ‘Geef vrede Heer, geef vrede’  

1 – door allen 

 

 

2 – door cantorij 
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 – door allen 
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 – door allen 
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! 

 
Gloria: Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’.   

 

 
 

Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 
 
Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 
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Gedicht, geschreven door Dunja, 14 jaar, uit Belgrado. Gelezen door Bobbie. 
Stop de oorlog en 
het vechten 
Stop de oorlog en het vechten 
voor een glimlach op een kindergezicht. 
Stop de vliegtuigen en de granaten 
voor een glimlach op een kindergezicht. 
Stop alle tanks 
voor een glimlach op een kindergezicht. 
Stop alles dat doodt en verwoest 
voor een gelukkige glimlach op een 
kindergezicht. 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst in de Doopsgezinde kerk.  
 
Eerste Lezing. Exodus 20 
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Lied ‘Door de wereld gaat een woord’  
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Tweegesprek 
 
Lied 802, couplet 6 

Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ Refrein 

 
Overweging  
 
Lied ‘Nu nog met halve woorden hier en daar’, ZZZ 179.  
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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 tezamen.  
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij,  
Ontketend, onverbloemd.  
Nu nog in tranen, dan getroost en met mijzelf verzoend.  

 
Vredeswens. Licht dat terug komt’. 3 x zingen 

 
 
Afkondiging – collecte bij de uitgang voor Vredesplatform en Het Project 
Inclusief spelen van Toegankelijk Zwolle 
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Gebeden. Dank- en voorbeden met Acclamatie, 1x koor, 1x allen na 
voorbeden ‘Hoor onze bede’,  Stil gebed, en ‘Onze Vader’. 

 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 
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Slotlied: ‘Vrede wens ik jou toe’ ZZZ 147 

 
 
Slotgebed en zegenbede  
 
Collecte. Bij de uitgang is de collecte voor de aangekondigde doelen. 
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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 en 

Dieneke Dijksma 
De Lutherse kerk Zwolle: ds. Margo Jonker en Marga Konings 
De Oosterkerk Zwolle (PGZ) : ds. Iemke Epema en Jos Giesen 
Parochie Thomas à Kempis: diaken André van Boven en koster Nick Nguyen 
Organist: Rudie Altelaar 
Muzikale ondersteuning door de Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar 
Thomas a Kempisparochie met hun gastvrijheid voor deze viering 
Kindernevendienst: Sandra Prins en Jolijn Scheurwater. Gedicht gelezen door 

Bobbie de Wilde. 
De mensen van het koffiezetteam uit de Doopsgezinde en Remonstrantse 

Gemeente 
en vele anderen 
 
 

Na de viering is iedereen welkom om koffie te drinken in de 
Doopsgezinde kerk in de Wolweversstraat. Daar zijn ook de 
kinderen naar toegegaan voor de kindernevendienst. Ouders 
kunnen hun kinderen daar weer ophalen.  
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Programma vredesweek. Zie uitgedeelde flyer.  
- Zondag 18 september, 17.00 uur, Michaelsvredesviering in de Grote 

of Michaelskerk 
- Maandag 19 september, 20.00uur ‘Slaap jij ook slecht omdat het 

oorlog is?’, gesprek o.l.v. Marlies Tjallingii, Doopsgezinde kerk, 
Wolweverstraat. 

- Dinsdag 20 september 17.00 uur Zingend ontmoeten voor de 
wereldvrede. Gesprek ontmoeting en zingen tijdens soep en brood. 
Opgave: liedvandevrede@elkz.nl. Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, 
ingang via Potgietersingel.  

- Dinsdag 20 september, 19.00 uur Run4Peace: aanmelden: 
www.run2dayevents.nl.  

- Dinsdag, woensdag en donderdag: Taal oefenen met vluchtelingen. 
Met koffie/thee en koek. Zie www.vredesplatformzwolle.nl 

- Woensdag 21 september, 20.00 uur Humanistisch Café, Franka 
Hummels over Wit Rusland, Groote Sociëteit, Koestraat 8 

- Donderdag 22 september, 19.30 uur Vredesfilm: “This is Exile, diaries 
of child refugees, met nagesprek. Oosterkerk, Koewegje 2 

- Vrijdag 23 september 19.00 uur Vredeszingen Dominicanenkerk 
- Zondag 25 september, 17.00 uur Michaelsvredesviering in de Grote of 

Michaels-Kerk 
 

Zie ook: www.vredesplatformzwolle.nl 
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