Gebed Internationale Vrouwendag
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en
vrouwelijk schiep hij de mensen - Genesis 1:27.
In het kader van Internationale Vrouwendag, willen we U danken, Heer, voor Uw beeld dat zich ook in
vrouwen weerspiegelt. Dank U voor de waarde die dat aan hen geeft en we willen U bidden dat wij ons hier
elke dag van bewust zijn.
Vader, we komen tot U met een verzwaard hart vanwege de situatie van vrouwen in de wereld als gevolg van
kwade praktijken die hen treffen puur en alleen omdat ze vrouw zijn. We noemen gedwongen huwelijken,
genitale verminking, huiselijk geweld, verkrachting en seksuele intimidatie.
Vader, we vragen U ons te vergeven voor het beschadigen van Uw beeld in hen en voor die momenten dat we
hebben gezwegen wanneer we onze mond hadden moeten opendoen, dat we niets deden wanneer we
hadden moeten handelen.
God, U die voor ons een vader en moeder bent, we vieren vrouwen in de hele wereld. Ze laten ons iets van Uw
karakter zien in Uw levengevende kracht en de zorg en liefde die ze geven.
Jezus, we staan versteld van de kracht en weerbaarheid van vrouwen die geconfronteerd worden met
ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Want vaak zijn het vrouwen die achterblijven om hun familie te
onderhouden in landen verscheurd door oorlog, honger en ziekte.
Vader, er is al veel bereikt, maar er is nog veel nodig, zodat vrouwen in de hele wereld hun leven mogen leiden
in Uw volheid. We denken aan hen die keihard werken om de cyclus van discriminatie en onrecht te
doorbreken; van kleine lokale organisaties tot grote overheidsinstanties. Laten ze vasthoudend zijn in het
nastreven van hun doelen met integriteit en wijsheid.
Jezus, geef kracht aan vrouwen in posities van leiderschap, zodat ze hun eigen worstelingen niet vergeten.
Geeft U hen de wijsheid om goed om te gaan met de macht die ze hebben.
Heilige Geest, we bidden U om moed om te veranderen en alle onbewuste en bewuste vooroordelen in ons
eigen hart uit te bannen.
We bidden U voor onze eigen relaties met alle vrouwen om ons heen. Dat we voluit hun uniekheid vieren, en
hun ontwikkeling zoeken. We danken U dat u ons heeft geschapen voor relaties en dat mannen en vrouwen
van gelijke waarde zijn in Uw ogen. Laat ons dagelijks deze waarheid respecteren en uitleven.

Mogelijk antwoord op het gebed:
Eén stem: Gezegend bent U, God van genade.
Alle stemmen: die ons naar Uw beeld heeft geschapen.

Tekst: aangepast en vertaald uit A prayer of thanksgiving and intercession door Martina Fraanje

