
                                   Sabeel Wave of Prayer 

                                                  Donderdag 9 april 2020 

Deze week staat in het teken van het opnieuw starten van het Kumi Now project. De actieve 
leden van dit project gaan de toekomstige activiteiten plannen. De nieuwe leden kunnen  
Kumo Now leren  kennen door de kalender van activiteiten te bestuderen in het “Launch 
Manual”  of via de website.  

Eeuwige, wij bidden voor allen die zich geroepen voelen tot het plegen van 
vredig verzet en tot activiteiten   die een verandering brengen  in de 
onderdrukking die  door zovelen in Palestina  wordt ondergaan.                             
Eeuwige, . . . . ..luister naar onze gebeden.  

 

Omdat het Covid-19 Coronavirus door de wereld  trekt loopt  de medici en hun families 
risico’s bij het zorgen voor de mensen die in nood zijn. Werknemers in supermarkten, 
apotheken en andere noodzakelijke bedrijven stoppen niet  met ons te voorzien in onze 
behoeftes.                                                                                                              

Eeuwige Genezer, . . . . . . . wij bidden voor de werkers in de gezondheidszorg 
en andere noodzakelijke bedrijven, schenk ze Uw beschermende, genezende 
en krachtige nabijheid bij hun werk  onder deze uiterst moeilijke 
omstandigheden.  Eeuwige,. . . . . . hoor onze gebeden . 

 

Het Palestijnse volk leeft onder voortdurende angst, bezetting en onderdrukking. Arbeiders 
die  naar hun  huis  van de illegale nederzettingen op de West Bank en van hun werk in Israël  
terugkeren van hun werk in Israël  terugkeren blijken te zijn besmet met het Coronavirus. De  
Israëlische bezettingsmacht gaat door met nachtelijke invallen en afbraak van huizen op de 
West Bank en in Oost Jerusalem. Gaza gaat nog steeds gebukt onder de blokkade en de 
medische staf vreest dat, als er een uitbraak plaats vindt,  zij niet in staat zullen zijn hier actie  
tegen te ondernemen.  

Oh God, in deze tijd van verhoogde angst en isolatie bidden wij dat de 
internationale gemeenschap actief in beweging komt voor hen die smeken 
om beëindiging van de bezetting en de blokkade. Wees met allen die bang 
zijn voor het virus en voor de bezetting en de onderdrukking .                                              
Heer. . . . ..hoor ons gebed.  

 

 



Als antwoord op het gevaarlijke tekort aan be-ademings apparatuur in de ziekenhuizen in 
heel Palestina  is de Al-Quds Universiteit  er in geslaagd een volledig gecomputeriseerd 
beademings apparaat  uit de  volledig beschikbare lokale  materialen samen te stellen.  Het 
apparaat heeft de eerste grondige  testen doorstaan en men hoopt dat deze week volledige 
goedkeuring wordt gegeven.  

Eeuwige , wij danken u voor iedereen die geholpen heeft bij het vinden van 
oplossingen van het tekort aan medisch materiaal in de wereld. In het 
bijzonder danken wij voor de mensen in Palestina die, met beperkte 
materialen,  in  staat waren creatief te denken om zo levensreddende 
apparatuur  te maken.  Heer,. . . . . .  hoor onze gebeden.  

 

De vrienden van Sabeel in Noord Amerika (Fosna) nodigen iedereen uit om “(virtueel)  Pasen 
te vieren met Sabeel in Jerusalem. Op zaterdag 11 april om 9 uur in de ochtend PST(=Pacific 
Saving Time)  is iedereen uitgenodigd om met onze Sabeel-mensen  in Jerusalem te delen in 
de lessen in  spiritueel overleven te midden van constante onteigeningen, gezondheids-
crises en internationale chaos” (http://fosna.nationbuilder.com/easter_20). 

Eeuwige, wij bidden dat deze simultane uitzending van gebeden, 
schriftlezingen en gezangen mensen samenbrengt tijdens deze Paasdagen in 
isolatie. Geef dat de mensen die meeluisteren en kijken goed worden 
onderwezen  en gesterkt door de viering, Heer,. . . . . . . . .hoor onze gebeden. 

 

In deze Paasdagen is het moeilijker dan ooit om gescheiden te zijn van onze 
broederschappen en van onze geliefden.  

Heer God, Jezus riep op het kruis naar U :”Waarom verlaat U mij?”. U leek zo 
ver weg voor zijn noodskreet. In de hele wereld zijn wij allemaal in een tijd 
van grote  nood.  Geef ons Uw vrede en kracht opdat wij de opstanding en de 
bevrijdende boodschap van Pasen horen en uitzien naar de tijd dat wij weer 
vrij zijn en elkaar zullen ontmoeten. God,     . . . . hoor onze gebeden.  

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken met hun gebeden voor de 
landen Bulgarije, Hongarije en Roemenië.   Heer, . . . . . .hoor onze gebed.  

                                

 

 

 



                                      Gebed  voor Paaszondag   (jaar A)    

                                       Joh. 20 1-18 

                         Oh God, zegen ons deze morgen met opstandingsvreugde 

                          een vreugde die ons uitnodigt  JA  te roepen 

                          naar het begin van een nieuwe schepping in ons midden. 

                           Opdat we het begin van nieuw leven ervaren 

                           in ons leven en in een  wereld van bezetting. 

                            De Zoon is opgestaan! 

                            En wij zijn opgestaan met de Zoon,  

                            ondanks alle  problemen 

                            die ons tot wanhoop brengen.  

                            Wij zijn Uw Paasvolk.   

                              Amen.  

 

 

                                                                                     

 


