
 

 

En toen was er plots oorlog … 
De laatste tijd hoor ik pittige discussies over de oorlog … We zijn er 
mee bezig, willen of niet. Of we voelen het in onze portemonnee. Ik 
wil gewoon een paar gebeden aanbieden. Wat kunnen we beter 
doen dan bidden? 
 
De paus sprak een ontroerend gebed uit dat werd geschreven door 
de aartsbisschop van Napels, Mimmo Battaglia: “Vergeef ons onze 
oorlog, O Heer”. 
 
Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb medelijden met ons, 
zondaars. 
Heer Jezus, geboren onder de bommen van Kiev, heb medelijden 
met ons. 
Heer Jezus, dood in moeders armen in een bunker in Charkov, heb 
medelijden met ons. 
Heer Jezus, naar het front gestuurd als twintiger, heb medelijden 
met ons. 
Heer Jezus, die nog steeds gewapende handen ziet in de schaduw 
van uw kruis, ontferm U over ons! 
Vergeef ons Heer, 
vergeef ons, als we niet tevreden zijn met de nagels waarmee we 
uw hand doorboren, we blijven het bloed drinken van de doden die 
door wapens zijn verscheurd. 
Vergeef ons, Heer, als deze handen die U geschapen hebt om te 
waken, veranderd zijn in instrumenten van de dood. 
Vergeef ons, Heer, als we onze broeders blijven doden, vergeef ons 
als we net als Kaïn de stenen van ons veld blijven halen om Abel te 
doden. 
Vergeef ons, Heer, als we wreedheid blijven rechtvaardigen met 
onze vermoeidheid, als we met onze pijn de wreedheid van onze 
daden legitimeren. 
Vergeef ons de oorlog, Heer. Vergeef ons de oorlog, Heer. 
Heer Jezus Christus, Zoon van God, wij smeken U! Hou de hand 
van Kaïn tegen! 
Verlicht ons geweten, laat onze wil niet geschieden, 
laat ons niet in de steek! Stop ons, Heer, stop ons! 
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En als je de hand van Kaïn hebt tegengehouden, zorg dan ook voor 
hem. Hij is onze broer. 
O Heer, stop het geweld! Stop ons, O Heer! Amen. 
 
Het volgende gebed is van Abbé Pierre (1912 – 2007), een Frans 
priester, lid van de weerstand gedurende WOII, die in 1949 de 
Emmaüs-beweging oprichtte met als doelvluchtelingen, armen en 
thuislozen te helpen. 
 
Ik zal blijven geloven, zelfs als iedereen de hoop verliest. 
Ik zal blijven liefhebben, zelfs als anderen haat zaaien. 
Ik zal blijven bouwen, zelfs als anderen vernietigen. 
Ik zal over vrede blijven spreken, zelfs te midden van een oorlog. 
Ik zal licht blijven verspreiden, zelfs te midden van de duisternis. 
Ik zal blijven zaaien, zelfs als anderen de oogst vertrappen. 
En ik zal blijven schreeuwen, zelfs als anderen zwijgen. 
En ik zal blijven een glimlach brengen op gezichten in tranen. 
En ik zal verlichting brengen, als we de pijn zien. 
En ik zal redenen tot vreugde bieden waar alleen maar verdriet is. 
Ik zal degene die besloot te stoppen, aanmoedigen om door te 
lopen... 
En ik zal mijn armen uitstrekken naar hen die zich uitgeput voelen. 
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