3 gebeden voor eenheid (bij de gebedsweek voor eenheid onder de Christenen)
Gebed 1
Heer Jezus,
Uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid
met de Vader.
Leer ons
door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen
wereldwijd één zijn
in voorbede en lofzang.
Laat Uw koninkrijk
van liefde komen.

Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede, in onze omgeving en in heel de
wereld,
tot Uw lof en eer. Amen.
(Kan. Henk Larridon, voorzitter West-Vlaamse studie- en werkgroep oeucumene)

*****

(de oecumenische zusters van Grandchamp/ Zwitserland die de internationale
gebedsweek voor 2021 hebben voorbereid)

*****
Gebed 2
Drieëne God, Schepper en Vader,
Wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U, Vader, Zoon en Heilige
Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid in en door het
doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.

Gebed 3
Help ons om de verscheidenheid tussen mensen
niet als een hinderpaal maar als een kans te ervaren:
de verschillen die er zijn binnen onze eigen parochiegemeenschap,
en ook de verschillen tussen de diverse christelijke stromingen.
Laat ons in de komende gebedsweek verder kijken
dan wetten of structuren
en ons focussen op wat ons in uw naam met elkaar verbindt.
Laat onze kerken plaatsen zijn
waar we u en elkaar vinden.
Een plek waar we kunnen bidden en dromen,
een plek om onze vreugde uit te zingen
en ons verdriet in uw handen te leggen,
een plek om ons samen in te zetten
voor uw wereld van goedheid.
Wij danken u voor alle kinderen die in ons midden zijn.
Ze zijn voor ons een teken van uw onverwoestbare kracht.
Blijf altijd bij hen
en help ons om voor hen – op onze beste momenten –
een doorkijkje naar u te zijn.
Help ons om als uw kerk een gemeenschap te zijn
die uw liefde in de wereld concreet maakt.
Vervul kerkleiders en gewone gelovigen met uw geest,

zodat we samen verder kunnen groeien naar uw Rijk,
ook al lijken de verschillen en conflicten soms onoverbrugbaar.

om samen te zorgen voor meer vrede en geluk,
in ons hart en in de wereld.

Wij bidden voor onze medechristenen
op diverse plekken op de wereld,
die het slachtoffer zijn van vervolging en bedreiging.
Wij bidden ook voor alle mensen in conflictgebieden.
Wij bidden om uw vrede
en we beseffen dat wij die handen en voeten moeten geven.

Laat ons de warmte ervaren van de kudde.
Help ons om al onze kleine en grote egootjes samen te leggen
en te genieten van elkaars onmisbare steun en sympathie.
Help ons om te groeien tot een gemeenschap
die uw gezicht ten volle laat zien.
Laat deze parochiegemeenschap,
in goede en kwade dagen,
daarvan het begin zijn.

Eén van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid
is het ‘vermanen van de zondaars’.
Help ons om open te staan voor mensen
die ons wijzen op onze fouten,
en niet bij voorbaat onze stekels op te zetten.
Geef ons de moed om ook anderen
in vriendschap bij te sturen
als ze dingen doen die ingaan tegen uw droom.
In onze tijd lijkt het soms
alsof we alleen voor onszelf verantwoordelijk hoeven te zijn.
Leer ons leven in het besef
dat we ook voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Laat onze gemeenschap een plek zijn
waar we elkaar wederzijds op het goede pad proberen te houden.
Help ons om aan anderen te geven wat hen toekomt,
in de grote en kleine gemeenschappen waarin wij leven:
ons belastinggeld,
onze aandacht, onze inzet,
onze betrokkenheid, onze zorgzaamheid,
onze verantwoordelijkheid.
Leer ons dat we niet als losse individuen in het leven staan.
Leer ons om onze samenhorigheid met talloze anderen
te koesteren als een kans

Laat deze kerk een plaats zijn
waar we telkens opnieuw geïnspireerd worden
door het leven van Jezus,
zodat ons doen en ons denken doordrongen worden
van zijn aandacht en zijn inzet.
Wij danken u voor de rijkdom van onze gemeenschappen.
Help ons elkaar te koesteren,
van welke leeftijd, oorsprong of overtuiging we ook zijn.
In u vinden we elkaar en horen we bij elkaar.
Help ons om elkaar niet los te laten.
Laten we bidden voor iedereen in deze kerk
die zich zorgen maakt over gezondheid of toekomst,
voor zichzelf of voor iemand die hem of haar dierbaar is.
Help hem of haar om overeind te blijven
en als mens tussen liefhebbende andere mensen te mogen leven.
Soms oordelen we te snel over anderen en over onszelf.
Help ons om elkaar te waarderen
ondanks splinters en zelfs balken.
Geef ons oog voor de goede vruchten
in elk mensenleven.
(www.kuleuven.be/thomas)

