Joke
Goede God,
wij bidden u voor Uw schepping,
die lijdt onder de hebzucht van mensen.
Wij bidden u voor mensen, dieren, planten, bomen
die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.
Leer ons te genieten van genoeg.
Met respect voor en verwondering over Uw prachtige schepping.
Ontferm u over ons.

Elza
Ik bid vandaag voor de mensen die aan de knoppen zitten wereldwijd.
Open hun hart voor uw liefde,
Zoals U dat alleen kunt,
met liefde en zachtheid,
zonder oordeel.
Zoals u dat deed bij Zacheüs.
U zag hem.
Wilt U aanzitten aan de tafels van de onderhandelaars
en degenen die de gesprekken leiden,
in Syrië, in Rusland, in Oekraïne, in de VS, in Afrika.
Het is Uw wereld Heer,
deze bloeddoorweekte grond.
Het is en blijft Uw wereld.
Ontferm U over ons.

Bindert
Goede God,
dat de woorden van Uw profeten
van toen en nu
die dromen van een nieuwe wereld
waarin vrede, goedheid en liefde
de melodie zijn.
Waar op de pleinen van Jeruzalem, van Homs,
van Marioepol, Charkov en Moskou
weer oude mensen zitten.
Mannen en vrouwen.
Waar de pleinen vol zullen zijn met kinderen, spelende meisjes en jongens.

Ons blijvend inspireren om in hun spoor en dat van die Ene Jezus Christus,
ons in te zetten voor die wereld.
Ontferm U over ons.

Lia
Goede God, Schepper en Verlosser,
U bent het die ons samenbrengt
in een nieuw verbond van eenheid en vrede.
Zegen ons met Uw Geest en laat onze gaven zijn voor de wereld.
U bent het die ons kracht geeft om verschillen te overbruggen.
Opdat mensen mogen blijven geloven
in hun verlangen naar vriendschap en naastenliefde.
Dat ons getuigenis een teken mag zijn van Uw verlangen voor een toekomst
van eenheid en vrede.
Ontferm U over ons.

Harry
Laat ons bidden.
Wij hebben op onze tocht de kracht van uw wind mogen ervaren.
De wind die als Uw Geest door ons heen ging
en alle muizenissen en verwarrende gedachten weg deed waaien.
Laat ons gaan met de wind
en ons brengen naar de essentie van ons zijn in deze vaak zo benarrende tijden.
Geef ons herboren kracht en troost om er te zijn voor elkaar.
Dat vragen wij U.
Ontferm U over ons

Nita
Heer, wij danken U.
Voor elkaar. Hier allen bijeen en op afstand.
Voor de tochtgenoten, voor de mensen die met ons meeleefden, meebaden,
meevoelden,
Maar Heer, wij bidden U ook.
Voor gezondheid, in het bijzonder voor de moeder van Anne Claire.
Weest U bij haar en bij haar man en kinderen.
Geef genezing als dat in Uw plannen ligt.
Ontferm U over hen en over ons.

