
Maria Onbevlekt Ontvangen   8 DECEMBER   2019   VOORBEDEN 

God, onze Vader, Gij hebt ons geschapen opdat wij, met de inzet van ons 
leven, meewerken aan uw plan van liefde met de mensheid, waartoe Maria, 
met vreugde, haar jawoord gaf aan de engel.      
 
1. We bidden voor de Kerk: 
zoals de eerste christenen in Jerusalem in vreugde bijeen waren rond Maria, 
door Jezus toevertrouwd aan de apostel Johannes, 
moge ook de Kerk van vandaag bijeen zijn rond de Madonna, haar volgend in 
haar trouw aan haar Zoon en in de wereld zijnde zoals zij: heilig en vlekkeloos 
voor uw aangezicht. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
2. We bidden voor de regeringsleiders: 
dat zij, zoals Maria, zich door het licht van Gods Woord laten vormen; dat  
hun keuzes en inspanningen worden ingegeven door gerechtigheid en 
gehechtheid aan het goede, zodat de verbreiding van het kwaad in de wereld 
wordt tegengegaan. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
3. We bidden voor de zondaars: 
dat zij, ondersteund door Jezus’ moeder, zich laten aanraken door de genade 
van Gods liefde; dat zij hun verblinde ogen mogen openen voor het 
barmhartige gelaat van de Verrezen Heer. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
4. We bidden voor allen die lijden vanwege een fysiek of moreel kwaad: 
dat zij in Maria, de moeder van smarten en moeder van alle genaden, een 
toevlucht vinden, een bron van hoop en vertroosting. LAAT ONS BIDDEN EN 
ZINGEN 
 
5. We bidden voor onze geloofsgemeenschap: 
dat wij, zoals de Madonna, vol verlangen mogen zijn om het Woord van de 
Heer te beluisteren, om het in ons hart te overwegen en het in ons 
dagdagelijks leven in praktijk te brengen.  LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
Heer onze God, verhoor de gebeden die wij u hebben toevertrouwd. 
Steunend op het onophoudelijke gebed van uw moeder bevelen wij u al onze 
noden aan. Schenk verlichting en bevrijding door Christus onze Heer. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


