Het oecumenisch Coventry gebed voor Vrede en Verzoening
in de Grote Kerk Breda
Elke vrijdagmiddag om 12:00 uur is er een oecumenisch middaggebed in de
Stiltekapel van de Grote Kerk. Dan worden de intenties gelezen die in de
week daaraan voorafgaand door bezoekers van de Grote Kerk in het
intentieboek in de Stiltekapel zijn geschreven en wordt het gebed voor
Vrede en Verzoening gebeden.
De traditie van een middaggebed in de Grote Kerk startte in april 1998.
Eerder, in 1995, was gestart met een grondige restauratie van de Grote
Kerk. Door een gift van een gemeentelid van de Protestantse Gemeente
Breda kon in 1998 een "Stiltekapel" worden ingericht. Op 8 april 1998 werd
de kerk en de Stiltekapel in aanwezigheid van Koningin Beatrix de kerk
opnieuw in gebruik genomen. Vanaf toen weerklonk elke dinsdag het
middaggebed.
Sinds begin 2020 is het middaggebed elke vrijdag en weerklinkt ook het
gebed voor Vrede en Verzoening. Dat wordt wereldwijd gebeden in meer
dan 200 steden en dorpen en vindt z’n oorsprong in de Tweede
Wereldoorlog. Op 14 november 1940 werd de Engelse stad Coventry
gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande
Sint Michael kathedraal vond men de volgende dag twee dakspanten die in
de vorm van een kruis lagen. Voor de Deken van de kathedraal een teken
dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor
vergelding maar voor verzoening. Na de oorlog ontstond er een wereldwijd
netwerk van plaatsen waar wekelijks het gebed voor Vrede en Verzoening
klinkt. Een ‘cross of nails’ gemaakt van spijkers uit het dak van de
verwoeste kathedraal in Coventry is het symbool van dit netwerk.

In de komende jaren willen wij ons officieel aansluiten bij de wereldwijde
Coventry-gemeenschap.

Oecumenisch Gebed voor Vrede en Verzoening
Elke vrijdagmiddag 12:00 – 12:30 uur in de Grote Kerk Breda

Opening:
(We steken een kaars aan)
Heer open mijn lippen
Mijn mond zal zingen tot uw eer
God kom mij te hulp
Heer haast u mij te helpen
Lofprijzing:
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
Psalmgebed:
We lezen de psalm uit het leesrooster
Moment van stilte
Schriftlezing:
We lezen de evangelielezing uit het leesrooster
Gebeden:
De intenties uit het intentieboek dragen we vóór aan God
Stil gebed
Gebed voor Vrede en Verzoening:
Iedereen heeft gezondigd en mist de nabijheid van God (Romeinen)
Eeuwige God, vergeef het
Onze haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras,
tussen klasse en klasse

God van vrede, vergeef het
Onze begerigheid, waardoor we verlangen naar wat ons niet toebehoort
God van gerechtigheid, vergeef het
Onze hebzucht, die mensen uitbuit en uw aarde verwoest
God onze Schepper, vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
God van genade, vergeef het
Onze onverschilligheid over het lijden van daklozen en vluchtelingen
God van barmhartigheid, vergeef het
Onze begeerte, waardoor mannen, vrouwen en kinderen seksueel worden
misbruikt
God van liefde, vergeef het
Onze trots, die maakt dat wij op ons zelf vertrouwen en niet op U
God van trouw, vergeef het
Wees voor elkaar vriendelijk, barmhartig en vergevend
zoals God u in Christus vergeving geschonken heeft (Efeziërs)
Het 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
De Zegenbede:
De Heer beware ons op het midden van deze dag
in een eenvoud, de goedheid en de vreugde
van het Evangelie
Hij zegene ons en allen die ons zijn toevertrouwd
Amen
Moge onze voeten gaan op de weg van de vrede

