
 

4 augustus  2019    -  Zondag in de XVIIIde week C   -    Voorbeden 

Pr.   Onze blik gericht houdend op de dingen van hierboven, vertrouwen we 
aan de Vader de vermoeienissen toe van het dagelijks leven,  de missie van de 
Kerk in de wereld,  de gang van de mensheid naar de toekomst: 

1.  Dat het Volk van God, onder leiding van paus Franciscus en de 
bisschoppen, het licht van het Evangelie doet stralen, dat het een teken mag 
zijn van eenheid,  een instrument van groei in menselijke waardigheid. LAAT 
ONS BIDDEN EN ZINGEN 

2.  Dat zij, die beschikken over rijkdom, welstand en eer, hun zekerheden 
niet zoeken in materiële goederen, hun hart vrij houden; dat zij open blijven 
staan voor de Geest en voor het appèl van minderbedeelde broeders en 
zusters. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

3. Dat allen, die beproefd worden door ziekte, armoede of die zijn 
buitengesloten,  bij hen, die Christus belijden, begrip, troost en hoop vinden; 
dat wij hen met ons gebed, met inspannende zorg  en goede gaven nabij zijn. 
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

4. Bidden we voor pelgrims en toeristen, die nog onderweg zijn naar Rome 
en voor hen, die de stad al bereikt hebben: dat zij, onderweg of al 
aangekomen, gesterkt worden in hun geloof; dat de pelgrimservaring niet 
vergeten wordt en doet weten, dat we op deze wereld geen blijvend thuis 
hebben, maar onderweg zijn naar het eeuwig vaderland. LAAT ONS BIDDEN 
EN ZINGEN 

5. Bidden we voor hen die de drempel van de dood overschreden hebben, 
met name noemen wij Anna-Lisa d’Ascenzo; dat ons gebed voor hen 
vruchtbaar mag zijn voor hun opgang naar het Eeuwig Koninkrijk. LAAT 
ONS BIDDEN EN ZINGEN 

Heer, Gij hebt uw tent onder ons opgeslagen. In iedere Eucharistie komt Gij 
onder ons in de gaven van brood en wijn, steeds rustend in de tabernakeltent. 
Dat wij uw er-zijn-voor-ons steeds in dankbaarheid herdenken en door uw 
liefde en zorg gesterkt, voortgaan op de pelgrimsweg van het leven, door 
Christus Onze Heer. Amen. 


