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Stilte
Inleiding op deze dag en deze plek
lied: Bleibet hier und wachet mit mir

Openingsvers
V.
We komen hier samen voor God
A.
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst
Bijbellezing: psalm 51
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Voor de koorleider.
Een psalm van David,
toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.
Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
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Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.
Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.
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Psalm 51
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ein Lied Davids.
Er dichtete es, als der Prophet Natan ihn wegen seines
Ehebruchs mit Batseba zur Rede gestellt hatte.
Gott, du bist reich an Liebe und Güte;
darum erbarme dich über mich,
vergib mir meine Verfehlungen!
Nimm meine ganze Schuld von mir,
wasche mich rein von meiner Sünde!
Ich weiß, ich habe Unrecht getan,
meine Fehler stehen mir immer vor Augen.
Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden,
gegen dich selbst habe ich gesündigt;
ich habe getan, was du verabscheust.
Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst;
deinen Richterspruch kann niemand tadeln.
Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld
seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat.
Das war mir verborgen; du hast es mir gezeigt.
Dir gefällt es,wenn jemand die Wahrheit erkennt.
Nimm meine Schuld von mir,dann werde ich rein!
Wasche mich,dann werde ich weiß wie Schnee!
Lass mich wieder Freude erleben
und mit deiner Gemeinde jubeln.
Du hast mich völlig zerschlagen; richte mich doch wieder auf!
Sieh nicht auf meine Verfehlungen,
tilge meine ganze Schuld!
Gott, schaffe mich neu:
Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört,
und einen Geist, der beständig zu dir hält.
Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe,
entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist!
Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe
und gib mir ein gehorsames Herz!
Alle, die dir nicht gehorchen,
will ich an deine Gebote erinnern,
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damit sie umkehren und tun, was dir gefällt.
Gott, du bist mein Retter! Ich habe den Tod verdient,
aber verschone mich! Dann werde ich laut deine Treue preisen.
Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge,
dann kann ich deine Güte vor allen rühmen.
Tieropfer willst du nicht, ich würde sie dir gerne geben;
aus Brandopfern machst du dir nichts.
Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt,
wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt –
ein solches Opfer weist du nicht ab.
Erweise doch Zion deine Liebe:
Bau die Mauern Jerusalems wieder auf!
Dann wirst du auch wieder Freude haben
am Opfer, das du uns vorgeschrieben hast,
am Brandopfer, das wir dir ganz darbringen!
Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere verbrannt!
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Gebed voor vrede en verzoening uit Coventry
vg.:

Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van het licht
van de Eeuwige

(Rom.

3,23)

al.:

Vader, vergeef

vg.:
al.:

de haat, die scheiding breng tussen volken, rassen en klassen.
Vader, vergeef

vg.:

de gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op
wat een ander toebehoort.
Vader, vergeef

al.:
vg.:
al.:

de hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit
en de aarde verwoest.
Vader, vergeef

vg.:
al.:

onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef

vg.:

onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden
van gevangenen, daklozen en vluchtelingen.
Vader, vergeef

al.:
vg.:
al.:
vg.:
al.:
vg.:

de begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen
en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Vader, vergeef
de trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen
en niet op God
Vader, vergeef
Wees goed voor elkaar en barmhartig;
vergeef elkaar,
zoals God u in Christus vergeven heeft.

(Efeziërs 4:

32)
(Vertaling van het gebed voor vrede en verzoening van de Community of the Cross of Nails te
Coventry)

7

Coventrygebed

22 maart 2019

Enschede

Voorbeden
God, wij bidden voor Enschede Dülmen en voor alle dorpen en steden
in uw wijde wereld: huizen vol mensen, straten vol verkeer, mensen
vol tegenstrijdigheden aan belangen en verlangens ...
Accl.: Heer onze Heer, ontferm U over ons
Wij bidden voor wie regeren, gekozen om te kiezen voor mensen en
niet voor prestige of eigenbelang: dat ze zich groot en sterk maken
voor de kleinen en zwakken …
Accl.: Heer onze Heer
…
Wij bidden voor alle wereldburgers dat zij het leefbaar houden voor
elkaar, dat er zorg en aandacht is voor hen die niemand hebben of
niets meer kunnen ...
Accl.: Heer onze Heer
…
Dat kinderen veilig hun weg gaan en ruimte hebben om te spelen,
dat de ouderen hen voorgaan in de eerbied voor wie anders is…
Accl.: Heer onze Heer …
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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.
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2.
Dan zal ik huilen en lachen
en drinken en slapen;
dromen van vluchten en
doden en huivrend ontwaken
Maar niemand vlucht
nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.
3.
Dan zal ik zwaaien naar
vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand?
lk zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan
waar nog geen wegen bestaan vrede de weg voor mijn voeten.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Community of the Cross of nails
Op 14 november 1940 werd Coventry zwaar gebombardeerd vanwege
alle (oorlogs)industrie die daar gevestigd was. Vanaf 's avonds zes uur
tot de volgende middag vijf uur, viel er ongeveer 500 ton aan (brand)bommen, waarbij 600 mensen het leven lieten en 1000 slachtoffers
gewond werden. Een brandweerman vond twee balken in de verwoeste kathedraal die in de vorm van een kruis lagen. Hij bond ze bijeen en dit eerste Coventry-kruis heeft nu een plaats in de nieuwe
kathedraal. Later bond iemand ook oude smeedijzeren spijkers in de
vorm van een kruis; het huidige spijkerkruis in de kathedraal. Provoost
(deken) Howard sprak en schreef al snel de profetische en verzoenende woorden: Father forgive (Vader vergeef) op het altaar in de ruïnekathedraal. Heel bewust gebruikte hij deze woorden en niet 'Vader vergeef hen'. Niet alleen zij; ook wij hebben vergeving nodig. Na zes
weken zei Richard Howard op de radio dat spoedig na de oorlog met
voormalige vijanden een begin gemaakt moest worden aan het opbouwen van een meer 'Christus-Kind' -vriendelijke wereld’. Dit werd
hem niet in dank afgenomen: hoe kon hij dit nu in deze situatie van
verdriet en verwoesting zeggen; mensen vonden hem een verrader.
Maar toch werd tijdens de oorlog al contact gezocht met de gemeenschap in Kiel (Duitsland). De Coventry Litanie van Verzoening werd in
1948 geformuleerd door cantor en voorzanger Joseph Poole. Elke bede is gebaseerd op één van de zeven hoofdzonden (hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, vraatzucht, onkuisheid) Het is een
belijdenis van het – universeel en tijdloos – menselijk falen. Dit gebed
wordt elke dag gebeden in de nieuwe kathedraal en op vrijdag in de
ruïne, maar ook op zo’n 200 plaatsen elders op der wereld, die zich bij
de Community of the Cross of Nails hebben aangesloten. Een beweging die nog steeds groeit. Want de Tweede Wereldoorlog is lang geleden, maar de herinnering aan oorlog is een zaak van elke dag. En
voor velen is de beleving van oorlog een ervaring van vandaag. De
wonden van geweld en terreur van toen worden steeds weer opgehaald. Een reden om te blijven bidden om vrede en verzoening.
Zie voor meer info : www. coventrycathedral.org.uk
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Coventry Beraad Nederland
Ook geloofsgemeenschappen op verschillende plaatsen in Nederland
doen mee met de Community of the Cross of Nails. Ze zijn met elkaar
verbonden in het zogenaamde Coventryberaad Nederland. Ze zijn te
vinden in: Achlum-Hitzum, Arnhem, Breukelen, Den Haag, Den Helder,
Deventer, Doesburg, Doetinchem, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam,
Wageningen. Zie www.coventryberaad.nl
Cross of Nails
In veel kerken die aangesloten zijn bij het Coventry-netwerk hangt het
zgn. Cross of nails, een kruis van spijkers, die oorspronkelijk uit het
dak van de verbrande kathedraal in Coventry komen maar een nieuw
leven hebben gekregen als betekenisdragers van hoop. Ook wij
verwachten in de toekomst het Cross of Nails vanuit Coventry
gebracht, of door ons gehaald, in ons midden.
Middaggebed
In de meeste kerken en centra die tot de Coventry-gemeenschap
behoren vindt elke vrijdagmiddag het gebed voor vrede en verzoening
plaats. Een traditie als hartslag van hoop en uitzicht. Een wekelijks
gebeuren ook in Enschede, vanaf vandaag elke vrijdag om 13.15 uur,
in deze wintertuin van de Wonne, waarbij wij ons verbonden weten
met zo’n 200 plaatsen over de hele wereld.
Netwerk van vrede en verzoening
De centra die aangesloten zijn bij het Cross of Nails hebben zich tot
taak gesteld te participeren in werk dat zich richt op het
bewerkstelligen van vrede en verzoening; helen van de wonden van
de geschiedenis, leven met verschil en vieren van diversiteit,
opbouwen van een cultuur van vrede.
Overal zal deze inzet een ander karakter hebben. In Europa richt de
aandacht zich o.a. op het creëren van een leefbare veelkleurige
interreligieuze samenleving en verbindt men zich met
probleemsituaties in de tweede en derde wereld. In onze
gemeenschap werd zo o.a een Vredesgebed met aartsbisschop Tutu
mee voorbereid en gedragen en een expositie over de Lebuinus
tijdens de Tweede wereldoorlog georganiseerd.
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