
 

Benieuwd wat uw kerk nog meer zou kunnen doen voor een kernwapenvrije wereld? 

Kijk op: nonukes.nl/kerken  

 

Voorbeden voor de herdenking van 6 en 9 augustus 2020  

 

 

Voorbede 1 - Sjon Donkers 

 

Eeuwige God, 

 

Zie om naar ons! 

Hoor ons bidden! 

Wees met ons! 

 

Reik ons aan de taal 

om elkaar te begroeten 

Reik ons aan de woorden  

om elkaar te ontmoeten 

Reik ons aan de vragen 

die wij elkaar moeten stellen 

 

God van Vrede, 

 

door zoveel onrecht 

zoveel pijn 

zoveel verdriet 

worden wij omgeven 

 

onrecht uit het verleden 

waar blinde wapens 

en vernietigend vuur 

zovele levens vernietigden 

 

pijn die blijft woekeren 

in hoofden en harten 

van slachtoffers en daders 

 

verdriet dat nooit verstomt 
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Voorbede 2 – Edwin Ruigrok  

 

God van mensen en al wat leeft 

 

Alle namen gedragen in uw hand 

Van de kinderen van 6 en 9 augustus 1945 

De dieren, de planten, de aarde 

Van Hiroshima en Nagasaki 

Herinner de duisternis 

De allesverzengende hitte  

Mensen beroofd van alles 

De aarde verschroeid 

Steden in as gelegd 
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Voorbede 3 - Sjon Donkers 

 

Liefdevolle God, 

 

Zie om naar ons! 

Hoor ons bidden! 

Wees met ons! 

 

Reik ons aan vergeving 

om al wat wij elkaar misdeden 

Reik ons aan verzoening 

om elkaar in de ogen te kunnen zien 

als mensen van U 

Reik ons aan compassie  

om als liefdevolle broeders en zusters  

samen verder te gaan  

op de weg van uw Vrede 

 

Goede God, 

 

Uw Schepping wankelt 

het zicht op uw Rijk wordt verduisterd 

U en onze Toekomst staat op het spel 

 

als wij mensen  

uw wereld blijven uitbuiten 

als wij mensen 

elkaar het leven niet gunnen 

als wij mensen 

U en elkaar niet vasthouden  

Daarom bidden wij U 

voor de talloze ontheemden  

reddeloos door zoveel zinloos geweld 

voor de talloze vluchtelingen 

tastend en struikelend  

op zoek naar een zeker bestaan 

voor de talloze armgemaakten  

in deze wereld 

aan de kant geschoven  

alsof zij minder waard zijn 

dan anderen 

 

Zie om naar hen! 

Hoor hun bidden! 

Wees met hen! 
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Voorbede 4 - Sjon Donkers 

 

God van Vrede, 

 

wij dreigen uiteen te vallen  

als U ons niet vasthoudt  

 

Open ons daarom voor elkaar 

dat wij elkaar zien als beelddragers van U 

dat grenzen tussen mensen mogen vervagen  

dat wij met elkaar ruimte maken  

voor een samenleving  

waar ieder mens welkom is 

waar ieder mens zich gekend mag weten 

waar ieder mens in vrede mag leven 

 

Beziel ons daarom tot navolging  

van Uw Zoon, Jezus Messias 

als mensen van vrede,  

in liefdevolle aandacht 

verzoenend aanwezig,  

om ons heen plaatsen creërend  

van geloof, hoop en liefde 

van Gerechtigheid en Vrede  

van een menswaardig bestaan  

voor ieder mens 

 

Zie om naar al uw mensen! 

Hoor het bidden! 

Wees met al uw mensen! 

 

En wees aanwezig  

al de dagen van ons leven 

samen op weg  

naar het Messiaanse Rijk 

het Rijk van Vrede voor allen 

 

Ga met ons mee onderweg 

als Bondgenoot  

op de weg van Vrede  

 

Beziel ons onderweg 

waar wij elkaar in Uw NAAM  

mogen aanreiken 

Uw Vrede 

 

Zegen ons onderweg in die NAAM 

waar wij elkaar mogen zegenen 

in Liefde en Genade 

 

Moge het zo zijn! 
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