
Man en vrouw, mens en mens 

(Huub Oosterhuis, Bid om vrede, p. 99-100) 
 
God, het is uw werk en uw belofte, als er liefde wordt gevonden in 
deze wereld, als er gemeenschap tussen mensen mogelijk is. 
Wij bidden U, dat wij als man en vrouw, als vriend en naaste, ons 
mogen spiegelen aan de eerbied, waarmee uw zoon Jezus Christus 
zijn medemensen heeft liefgehad; opdat wij in zijn geest gelukkig 
worden en geloven, dat Gij de bron van alle liefde zijt, de liefde zelf, 
onze God en onze vader. 
 
Gij die de mensen man en vrouw geschapen hebt, Gij weet dat het 
niet goed is om alleen te zijn. Vernieuw dan uw verbond van mens tot 
mens, en schep verbondenheid van hart tot hart. Wees ons nabij als 
het lichaam van de ander, en doe ons aan den lijve ondervinden, dat 
alles goed is wat Gij hebt gemaakt. 
 
Gij gunt aan alle mensen hun geluk. Gij roept ons in dit leven, om 
voor anderen te bestaan en vrede te vinden. Wij bidden U voor hen 
die zo gegroeid zijn, dat zij als man hun geluk en vrede niet vinden bij 
een vrouw, maar naar een andere vriendschap zoeken, die voor hen 
werkelijker is en meer betekent. Wij bidden U voor deze mensen, die 
in ons midden vaak worden geschuwd: dat zij hun genegenheid 
vruchtbaar weten te maken; dat zij leren leven met hun aanleg en hun 
moeilijke lot; dat zij volwaardige mensen mogen worden, niet gebukt 
onder verachting, maar aanvaard in deze wereld, ten teken, God, dat 
Gij ons allen zult aanvaarden zoals wij zijn, omwille van Jezus 
Christus. 
 
God, Gij zijt met hart en ziel aan de mensen getrouwd, Gij hebt U 
verbonden met ieder van ons. Wij bidden U, dat wij in goede en in 
kwade dagen uw trouw mogen ervaren. En dat wij in uw naam de 
kracht zullen vinden, om hen die ons gegeven zijn lief te hebben en te 
eren, en bij te staan en trouw te blijven levenslang, tot in de dood, tot 
in uw eeuwigheid. 
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