
19 mei 2019    -  Vijfde zondag van Pasen C   -    VOORBEDEN 

V. Een nieuw gebod is ons gegeven: bemint elkander! Vragen we aan de 

Vader, dat Hij ons helpt iedere dag uit dit gebod te leven: 

1. Bidden we voor Gods Kerk, dat zij in een samenleving vol spanningen en 

geweldpleging de wederzijdse liefde blijft verkondigen en voorleven. LAAT 

ONS BIDDEN EN ZINGEN 

2. Vragen we, dat we als leerlingen van Jezus onze trouw aan het Evangelie 

tonen door oog te hebben voor de zwaksten en lijdenden in de samenleving, 

de broederlijke dialoog  behartigen en respect hebben voor eenheid in 

verscheidenheid. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

3. Bidden we voor christenen in gebieden, die meer dan elders blootgesteld 

zijn aan vervolging en gewelddadigheden: dat zij kracht vinden in het geloof 

en in de liefde blijven volharden. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

4. Bidden we voor Europa, gemeenschap van staten en volkeren, rassen en 

talen, met een lange geschiedenis van samen optrekken, maar ook van 

verwijdering en vijandschap: dat bij het nadenken over “hoe als gemeenschap 

verder te gaan?” de christelijke wortels niet worden vergeten. LAAT ONS 

BIDDEN EN ZINGEN 

5. Voor de pelgrims onder ons: dat hun bezoek aan deze stad van kunst en 

cultuur hen goed zal doen; dat zij door de sporen, die zij in Rome vinden van 

de eerste christentijd – met de graven van de apostelen Petrus en Paulus, -

versterkt worden in hun verbondenheid met de wereldkerk met paus Francis- 

cus als “voorzitter van de liefdesbond”. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

6. Dat, wanneer we vanuit deze Eucharistische Samenkomst zullen terugkeren 

naar onze huizen, naar onze werkplek, naar andere plaatsen van ontmoeting, 

mannen en vrouwen zullen zijn, in staat om het grote geschenk van Gods 

liefde in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen.                                                                                                      

Deze liefde moge eveneens uitgaan naar hen die ons naar het eeuwig leven 

zijn voorgegaan. Bidden we voor pastoor Chris Bergs, plebaan van de 

kathedraal van Rotterdam, die op 67-jarige leeftijd vrijdagnacht is overleden.                                                                                                                                                               

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

V. Geef, Heer, dat we gesterkt door het licht en de kracht van de Heilige 

Geest in de wederzijdse liefde uw Rijk in onze wereld gestalte geven, door 

Christus onze Heer. Amen. 


