
Voorbeden en Slotlied 

We leggen nu onze wensen en gebeden voor aan God in de voorbeden. 

 

Wij danken U God, voor onze bevrijding  en vrede al 76 jaar  en danken allen die zich 

daarvoor hebben ingezet. Al die militairen uit Engeland, Canada, Amerika en Polen.  

We denken aan allen die omkwamen vaak nog jong.   

Met eerbied en dankbaarheid gedenken wij de vijf Amerikaanse 

soldaten: 

                 James Martin 

                 Ralph Bellefield 

                 Antony Biondo 

                 Vernon Kassekert 

                 Walter Voight  

die omkwamen toen hun vliegtuig hier in Linden neerstortte. 

Dat zij bij u in vrede mogen rusten. 

………….stilte……… 

 

We gedenken alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog -ook aan Duitse zijde-.  

We gedenken ook allen die hun leven gaven voor vrijheid en vrede bij oorlogen en geweld dat 

tot op de dag vandaag voortduurt.  

We hopen dat ze niet vergeten worden.  

………….stilte……… 

 

We bidden voor allen die in deze tijd getroffen zijn door het corona virus, voor allen die in 

afzondering afscheid moesten nemen van dierbaren. 

God help ons met moed en vertrouwen te leven en samen te  streven naar goede manieren  om 

te waken over onze en andermans gezondheid.   

…………stilte……….. 

 

We bidden voor  vrede voor onszelf en voor heel de wereld in het  lied:  

Gij die geroepen hebt licht…..    Gezongen door Joost  

  

Gij die geroepen hebt 'licht' en het licht werd geboren.  

en het was goed, het werd avond en morgen. 

tot op vandaag.  

Gij die geroepen hebt 'o mens' en wij werden geboren,  

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe:  dat ik nog leef.  

 

Refr. 

Omdat Gij het zijt  

groter dan ons hart  

die mij hebt gezien  

eer ik werd geboren.  

 

Gij die liefde zijt, diep als de zee,  

flitsend als weerlicht, sterker dan de dood.  

laat niet verloren gaan één mensenkind.  

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,  

laat niet de dood, die alles scheidt en leeg maakt.  

laat niet de tweede dood over ons komen.  



Refr. 

Voor allen die gekruisigd worden.  

wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien.  

Voor mensen die van U verlaten zijn,  

voor allen die hun lot niet kunnen dragen,  

voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.  

Voor uw naamgenoten in ons midden:  

vluchtelingen. vreemden. wees niet niemand.  

Voor hen die kracht uitstralen.  

liefde geven, recht doen,  

dat zij staande blijven in ons midden.  

 

Refr. 

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,  

Gij die vreugde schept in mensen,  

Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult;  

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,  

doe ons open gaan voor het visioen van vrede  

dat sinds mensenheugenis ons roept.  

 

Refr. 

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.  

Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld  

mensen gemarteld worden, kinderen gedood;  

dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.  

 

Zoals een hert reikhalst naar levend water,  

doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen,  

in uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid.  In U vereeuwigd.  

 

Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn.  

 

Refr. 

Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.  
 


