
COVENTRY GEBED
voor vrede en verzoening

 

 
 

OPENING

Inleiding en aansteken van de kaars

V. Kom, Heilige Geest, vervul ons hart met licht:
A. Ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

Lied: 
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Elke vrijdagmiddag
van 12:30 - 12:45 uur

in de Waalse kerk
te Arnhem

In verbondenheid met 
The community of the cross of nails

                              Liturgie ROOD 2019   Foto: Klaas Eldering

Bleib mit deiner Gnade

Bidden voor de vrede
Waarom bidden voor vrede en verzoening? Hoe is dit ontstaan?
Na het bombardement op Coventry (bij Londen) in 1940 vonden 
inwoners in de ruïnes van de kathedraal drie grote spijkers (nagels) uit de 
dakspanten; die lagen in een kruisvorm. Dat zette hen aan het denken. 
Ze zagen hierin een symbool om niét de weg van wraak en vergelding in 
te slaan, maar van vrede en verzoening. 
Na de oorlog zochten ze contact met Dresden, in Duitsland. Hieruit 
ontstond een wereldwijde beweging, die op vrijdag tussen de middag 
bijeenkomt om te bidden. En om zich in te zetten voor vrede en 
verzoening vandaag. Vrede en verzoening tussen volkeren, tussen 
landen, tussen mensen, tussen sociale klassen, lokaal en wereldwijd. 
Dus zetten we ons in en bidden we ook voor gerechtigheid.
Zonder gerechtigheid geen vrede….

Coventrygebed: elke vrijdag om 12:30 uur in de Waalse Kerk, Arnhem

Coventry Litany of Reconcilation

All have sinned and fallen short of the glory of God  (Romans 3,23)

The hatred which divides nation from nation, 
race from race, class from class, Father Forgive.

The covetous desires of people and nations 
to possess what is not their own, Father Forgive.

The greed which exploits the work of human hands 
and lays waste the earth, Father Forgive.

Our envy of the welfare 
and happiness of others, Father Forgive.

Our indifference to the plight of the imprisoned, 
the homeless, the refugee, Father Forgive.

The lust which dishonours the bodies 
of men, women and children, Father Forgive.

The pride which leads us 
to trust in ourselves and not in God, Father Forgive.

Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, 
as God in Christ forgave you (Ephesians 4,32)

Contact: a.koot6@chello.nl (Corry Koot) en ida.eldering@gmail.com (Ida Eldering)



BIJBELLEZING

Moment van stilte

Lied: Bleib mit deiner Gnade

LITANIE VAN VREDE EN VERZOENING
Vrij hertaald naar het gebed van Coventry

Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

De onverschilligheid, 
die een muur optrekt 
tussen mij en jou, 
tussen arm en rijk. 
Barmhartige, vernieuw ons.

Het gebrek aan vertrouwen 
in mezelf, 
in de ander, 
in de liefde. 
Barmhartige, vernieuw ons.

Het gemak 
waarmee 
wij de schepping 
beschadigen en uitputten.
Barmhartige, vernieuw ons.

Het gebrek aan solidariteit
met gevangenen, 
ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn, 
eenzaam of verstoten.
Barmhartige, vernieuw ons.

Het gebrek aan respect 
voor hen die anders zijn, 
anders denken, 
anders voelen, 
anders geloven. 
Barmhartige, vernieuw ons.
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Het ontbreken 
van liefde 
voor onszelf en onze naasten 
onze moeite met vergeven. 
Barmhartige, vernieuw ons.

De hoogmoed 
waarmee wij onszelf 
tot middelpunt maken 
en daardoor anderen niet zien staan.
Barmhartige, vernieuw ons.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven: vergeef elkaar zoals 
God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4. 32)

VOORBEDE EN GEBEDSINTENTIES

Acclamatie bij de voorbede

Heer ontferm U

Stilte

AFSLUITING

Zegenbede

V.  Moge de Eeuwige ons zegenen en beschermen.
A.  Moge hij onze voeten zetten op de weg van vrede.

SLOTLIED

 Heer,    ont-ferm      U,    Heer,   ont-ferm     U,     Heer,    ont  -  ferm       U
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