Met Maria bidden in de Vredesweek
De Vredesweek nodigt al vele jaren mensen uit om zich te bezinnen en de bidden voor de vrede.
Dit jaar willen we dat doen op voorspraak van Maria.
Het genadebeeld van onze Lieve Vrouw van Fatima zal een toer maken door de Nederlandse
bisdommen. Het is in 2017 gezegend door onze bisschop mgr. J liesen van Breda ter gelegenheid van
het eeuwfeest der verschijningen in Fatima. Het beeld heeft toen een rondgang gemaakt door het
bisdom Breda.
Nu hoopt ze een rondgang te maken door alle bisdommen van Nederland.
Hiervoor is ook een speciale draagstoel gemaakt. Het beeld kan bij de diocesane plechtigheid
feestelijk binnengedragen worden en een centrale plaats in de kerk/kathedraal innemen.
Rond haar kunnen we de rozenkrans voor de vrede bidden. De geheimen van de rozenkrans
overdenken we, die horen bij desbetreffende dag wanneer het beeld in uw bisdom is.

Extra gebeden en liederen:

Bidden leidt tot een zuiver hart;
een zuiver hart leidt tot liefde;
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.
Dus door het gebed hebben wij alles:
zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!
Moeder Teresa

2) Gegroet, jij die hier zwijgend spreekt, jij, ongeziene
Dat jij ons hart nog open breekt, dat wij jou dienen.
Bid nu om nieuwe moed, tot wat gebeuren moet,
overal en onvermoed : vrede, vrede, de lieve vrede.
3) Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, jij ongeziene.
Dat jij ons hart nog open breekt, dat wij jou dienen.
Bid nu om nieuwe moed, tot wat gebeuren moet,
overal en onvermoed : vrede, vrede, de lieve vrede.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein,
0 Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
aan mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd

of met een andere melodie:

Na het rozenkransgebed en de litanie van Loreto is er een mogelijkheid tot bloemengroet of
kaarsengroet.

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;
waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;
waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten;
waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;
waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;
waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;
waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.
Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij;
door onszelf te verliezen vinden wij;
door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving;
door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.
Francisus van Asisi

Bezinning:
Maria’s liefde
Ik nodig jullie uit om ook nog eens te kijken
naar de liefde van Maria:
een zorgzame, dynamische, concrete liefde.
Een liefde vol durf en geheel gericht op de zelfgave.
Een Kerk die doordrongen is van deze kwaliteiten van Maria,
zal altijd een Kerk zijn die erop uittrekt, die verder gaat dan de
eigen beperkingen en grenzen om de ontvangen genade
te laten overstromen.
Als wij ons zullen laten aansteken met het voorbeeld van Maria,
zullen wij concreet de liefde beleven die ons ertoe brengt
God boven alles en onszelf lief te hebben,
de mensen lief te hebben met wie wij het dagelijks leven delen.
En wij zullen ook degenen beminnen
die op zich weinig beminnelijk lijken.
Het is een liefde die dienstbaarheid en toewijding wordt,
vooral jegens de zwaksten en de armen,
die ons gezicht verandert en ons vervult van vreugde.
Paus Francisus

