GROTE OF ST. LAURENSKERK
DAGELIJKS GEBED VOOR VREDE IN OEKRAINE
Stilte
Openingsvers en lofprijzing
Heer, open mijn lippen.
Mijn mond zal zingen van uw eer.
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Halleluja.
het ‘Halleluja’ vervalt in de Veertigdagentijd

Psalmgebed
Psalm 121, een pelgrimslied

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
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Lezing
Gebed
Stil gebed
Gebed voor Vrede en Verzoening1
Want allen hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:23)
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk,
tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer, vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft
naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer, vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit
en de aarde verwoest
Heer, vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer, vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden
van gevangenen, daklozen en vluchtelingen
Heer, vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer, vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen
en niet op God
Heer, vergeef het
Wees elkander welgezind, barmhartig,
en vergeef elkander,
zoals God in Christus ú vergeven heeft.
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vertaling van “The Coventry Litany of Reconciliation’. Op de achterzijde
meer informatie over de geschiedenis
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Gebed des Heren (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
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.
Zegenbede
Eeuwige, zegen ons,
en doe uw aanschijn over ons lichten!
Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede.
Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God!

Wilt u dit boekje achterlaten in de kerk voor een volgende keer.
Graag tot ziens!
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De geschiedenis van het Coventry-gebed
Het gebed van vrede en verzoening kent een lange geschiedenis.
Het is ontstaan naar aanleiding van het Duitse bombardement op
Coventry op 14 november 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De schade was enorm: 568 doden en 865 zwaargewonden. Meer
dan 4.300 huizen werden vernietigd. Van de St. Michaelkathedraal in Coventry stond, aan de kant van het hoogaltaar, nog
een muur overeind, een onbekende hand had hierop geschreven:
“Vader vergeef”.
De kathedraal van Coventry was niet de enige kerk die getroffen
werd, velen kerken ondergingen eenzelfde lot waaronder de
Rotterdamse Laurenskerk en de Dresdense Kreuzkirche.

In de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij
opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm
lagen, het Coventry Cross of Nails. Men trof groot op de muur:
“Father Forgive”. Met deze twee ingrediënten is een wereldwijde
verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de
Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, St. George’s Cathedral,
Freetown in Sierra Leone, St. Paul’s Chapel, Trinity Church, New
York en zo zijn er nog ruim 180 andere partner gemeenten. Deze
plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting, die
ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar
ontspanning in de wereld, in de stad.
Vrijdagmiddaggebed
Iedere vrijdag is er om 12.30 uur een gebed van Vrede en
Verzoening in de Laurenskerk
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