Voorbeden zondag 28 april 2019
Celebrant: Vol vreugde om de aanwezigheid van de verrezen Heer hier
in ons midden bidden wij tot God onze Vader:
A. -voor de kerkgemeenschap wereldwijd, dat zij de vreugde van
Christus mag uitstralen en verkondigen om overal een teken van hoop te
zijn;
B. -voor de gelovigen in Nederland, dat de vreugde van de Verrijzenis
hun kracht mag zijn, dat zij daardoor, overal waar nood is, hulp kunnen
bieden door er te zijn en door te geven wat nodig is;
A. -voor de ontmoedigden in de samenleving wereldwijd, dat zij
ontdekken dat Christus ook voor hen heeft geleefd en voor hen is
gestorven;
B. -voor de armen en voor de eenzamen in Nederland, dat zij een uitweg
vinden door in contact te komen met christenen die hen bijstaan en
brengen
naar
Christus
die
er
is
voor
hen;
A. -voor de christenen wereldwijd, dat zij in alle omstandigheden kansen
zien om van hun geloof te getuigen. Dat hun geloof in de verrijzenis en
hun vreugde daarom hun kracht mogen zijn;
B. -voor de gelovigen in Nederland, voor de jongeren en voor de
ouderen, dat zij samen optrekken, dat ze met missionaire moed in het
leven staan, vreugdevol getuigend van hun geloof in de verrijzenis;
A. -voor ons hier samen in de Friezenkerk, vlak bij Petrus, dat wij in ons
hart kunnen opnemen wat we hier zien en horen. Dat het vruchtbaar mag
zijn in ons toekomstig leven, voor ons en voor de mensen om ons heen;
Bidden wij uit dankbaarheid voor een 45 jarig huwelijksjubileum en
wij bidden voor Theo Beusink, voor Dhr Klok en voor Stuart Allan,
voor hen hebben wij deze H. Mis opgedragen
Celebrant: Goede Vader Jezus Christus uw Zoon heeft ons gezegd: Zalig
zij die niet gezien en toch geloof hebben. Ook wij hebben uw Zoon

Jezus niet gezien. Toch willen wij in Hem geloven vandaag en alle
dagen tot in eeuwigheid.

