
 Voorbeden 

God van vrede 

Geef dat wij de weg van de vrede bewandelen waarin we de ander niet als een vijand zien 

die bestreden moet worden maar als een zuster of broeder die wij moeten verwelkomen. 

Geef dat wij alle mensen kunnen beschouwen als vrij en gelijkwaardig 

ter bevordering van de vrede 

Geef vrede Heer in onze dagen 

Accl. Da pacem domine 

God van vrede 

Wij bidden voor de mensen met wie wij samen wonen in deze stad,  

voor de mensen die wij gisteren bij de Walk of Peace hebben ontmoet, 

voor de nieuwe Zwollenaren die vaak uit oorlogsgebieden komen, dat zij zich welkom voelen 

en in vrede kunnen leven. 

Wij bidden voor de mensen voor wie het leven een zware opgave is, voor hen die zich met 

moeite staande kunnen houden. 

Voor kinderen en hun ouders die in onze welvarende samenleving leven in armoede 

Geef dat wij liefde kunnen geven en wat extra’s. 

Dat we elkaar laten weten: jij hoort erbij 

Dat allen mogen ervaren: ik hoor erbij 

Geef vrede Heer in onze dagen 

Accl. Da pacem domine 

God van vrede 

Wij bidden voor de mensen overal ter wereld 

die lijden onder oorlog en aanslagen 

die lijden door klimaatverandering en natuurrampen. 

Wij bidden voor de slachtoffers van de wereldwijde coronacrisis, 

mensen die geliefden verloren hebben, mensen die de schrijnende ongelijkheid ervaren in 

de beschikbaarheid van vaccins en medische hulp. 

En wij bidden voor hen die ongelijkheid  in de wereld in stand houden, laten hun ogen 

geopend worden voor dit onrecht.  

Laten wij beseffen dat wij ook deze mensen zijn, en wijs ons de goede weg. 

Geef vrede Heer in onze dagen 

Accl. Da pacem domine 

Wanneer je een dag afsluit zonder vrede te sluiten, is wat je vanbinnen meedraagt 

koud en hard, waardoor het nog moeilijker wordt om vrede te sluiten. 

Geef ons de kracht en de moed om elke dag conflicten uit te praten zodat wij elke dag  

in vrede met een warm hart en een zacht gemoed afsluiten. 

Wij bidden nu samen het gebed van Fransiscus: 

Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat heerst 

… 


