Voorbeden

Bisschop: Broeders en zusters, laat ons bidden tot God, onze Vader, en eensgezind zijn in ons
gebed, zoals het geloof, de hoop en de liefde één zijn als gaven zijn heilige Geest
Lector: Bidden wij voor Dhr Hans van Vliet, die God heeft gesterkt met de gave van zijn
Geest: moge hij geworteld blijven in het geloof, groeien in liefde en in zijn dagelijks leven
getuigen van Christus, de Heer. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U. Heer, ontferm U.
Bidden wij God voor zijn gezin, familie en vrienden, mogen zij instaan voor het geloof van
deze gevormde en hem door woord en voorbeeld bezielen om de Heer te volgen. Heer,
ontferm U (3 x)
Bidden wij God voor zijn heilige kerk, samen met de paus, onze bisschop en alle bisschoppen,
dat zij wordt verzameld door de heilige Geest en groeit naar de ware eenheid in geloof en
liefde, tot de komst van de Heer. Heer, ontferm U. (3 x)
Bidden wij God voor de wereld: dat alle mensen erkennen dat één hun Schepper en Vader is,
en zich gedragen als broeders zonder onderscheid van ras of volk; mogen allen oprecht
zoeken naar het rijk van God, een rijk van vrede en vreugde in de heilige Geest. Heer ontferm
U. (3 x)
Wij bidden voor de overledenen, in het bijzonder voor Thea de Wit - Gielen, voor wie deze H.
Mis wordt opgedragen. Voor overleden ouders en familie de Jong- Gunsing en voor overleden
ouders en familie Jagerman - de Jong. Heer ontferm U. (3 x)
Wij bidden voor de gezondheid van Elisabeth Boon, trouwe bezoekster van onze kerk, dat zij
spoedig het ziekenhuis mag verlaten en herstellen. Heer ontferm U. (3 x)
Wij bidden bij gelegenheid van een verjaardag van een huwelijk en voor hun kinderen. Heer
ontferm U. (3 x)
Bisschop: God, Gij hebt uw apostelen de heilige Geest gegeven, en gewild dat ook zij en hun
opvolgers op hun beurt de geest zouden doorgeven aan allen die geloven. Wij bidden U: geef
dat door uw genade uw Geest leeft in alle gelovigen, zoals tijdens de eerste verkondiging van
het evangelie. Door Christus onze Heer.
Allen: Amen

