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Gebedsmateriaal bij de aardbeving in Turkije en Syrië

Zuid-Turkije en Noord-Syrië werden in de nacht van 6 februari opgeschrikt door een 
zware aardbeving. De beelden van verwoeste huizen en ingestorte flats schokken de 
wereld. Tienduizenden mensen raken bedolven onder het puin en overleven de ramp 
niet. Veel meer mensen blijven in angst en met veel verdriet in de puinhopen achter, 
zonder een dak boven hun hoofd, blootgesteld aan kou en sneeuw. 
Spreken we onze verslagenheid, onze zorgen en onze verbijstering uit voor God.

Voorbede 1

Wanneer de aarde trilt 
en gebouwen ineenstorten, 
wees, God, een beschermer in het geweld
en een trooster in het verdriet; zo bidden wij…
 
Wanneer regen, sneeuw en kou 
slachtoffers en hulpverleners teisteren, 
wees, God, warmte in het hart 
en sterkte om door te gaan; zo bidden wij…

Wanneer politici hulp frustreren
en grenzen blokkades worden, 
wees, God, inspirator tot omkeer 
en gids tot verzoening; zo bidden wij…

Wanneer toeschouwers onverschillig blijven 
en mensen een andere kant opkijken, 
wees, God, de prikkel tot veranderen 
en het licht om helder te zien; zo bidden wij…

Wanneer velen in beweging komen 
en van alle kanten hulp wordt geboden, 
wees, God, de olie in de radertjes 
en de schutse op het veld; zo bidden wij…

Wanneer zovelen zijn gestorven 
en anderen gewond zijn, 
wees, God, troost voor de rouwenden
en balsem voor de wonden; zo bidden wij…

Wanneer wereldwijd rampen geschieden 
en oorlogen maar niet stoppen, 
wees, God, de stem die oproept tot vrede 
en een wenkende horizon; zo bidden wij…



Voorbede 2

Dat zij die ontredderd in de puinhopen achterblijven
tijdige humanitaire hulp ontvangen.
Laat ons bidden…

Dat allen die treuren om geliefden die omgekomen zijn
tijd en ruimte krijgen om het verdriet te verwerken.
Laat ons bidden…

Dat er voor mensen die opeens zonder toekomst leven
hoop mag gloren aan de horizon.
Laat ons bidden…

Dat de hulpverleners die lichaam na lichaam moeten bergen
kleine lichtpuntjes in de duisternis ervaren.
Laat ons bidden…

Dat mensen die nog levend onder het puin bedolven liggen
op tijd worden bevrijd.
Laat ons bidden…

Gebed 1

Eeuwige God, 
hebt Gij wel een plan met deze wereld 
waarin tienduizenden onder het puin begraven liggen, 
waarin broeders en zusters 
elkaar met wapens blijven bestoken?
Hoe kunnen wij uw stem verstaan 
als onze oren worden verdoofd door kreten om hulp?
Schenk ons rust om beter te luisteren, 
geef ons moed om de weerbarstige realiteit aan te kijken 
en vervul ons met inventiviteit en kracht 
om te doen wat nu gedaan moet worden.
Zo bidden wij U
in het geloof dat Gij onze steun en toeverlaat blijft. 
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
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Gebed 2

Heer onze God,
Gij zijt de vaste grondslag van ons bestaan
en een toevlucht in onze nood.
Gij laat U niet vinden in het geweld van de natuur,
maar Gij openbaart U in het gefluister van een zachte bries.
Wanneer de krachten van de aarde ons overweldigen
en de macht van de dood zich overal aankondigt,
bekommer U dan om wie ontredderd zijn
want hun verslagenheid is groot,
wees solidair met wie hartverscheurend treuren
want hun vertrouwen is diep geschokt.
Laat U zien
in het mededogen voor slachtoffers,
en in de bereidheid tot hulp.
Door Christus onze Heer. Amen.

Zesde zondag door het jaar  // zondag 12 februari 2023


