
Tweede zondag door het  jaar A, 19 januari 2020  

VOORBEDEN IN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID 

 
V.  Laten we nu bidden tot God onze Vader, op voorspraak van 
Jezus, de gezondene van de Vader. 
 
 
1. Bidden we voor eenheid onder allen die in Christus geloven: dat meer 
aandacht wordt geschonken aan wat onderling verbindt dan aan wat 
scheiding brengt, daarbij steeds opkomend voor de waarheid “die u vrij zal 
maken”.  LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
2. Bidden we voor priesters, dominees, katechisten, godsdienstleraren en 
christelijke opvoeders: dat zij voorlopers zijn en verkondigers van Christus 
aan de nieuwe generaties; dat zij, als Johannes de Doper, jongeren weten te 
wijzen op Hem, die bevrijdt van egoisme en het hart opent voor de liefde tot 
God en de medemens. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
3. Bidden we voor allen, die zich inzetten om de dialoog tussen de religies en 
religieuze stromingen levend te houden: dat broederlijke, zusterlijke 
ontmoetingen geest en hart mogen openen voor Gods aanwezigheid.        
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
4. Voor alle mensen van goede wil, die zich inzetten om het lijden van 
medemensen, beproefd door oorlog, rampen of ongeval te verlichten: hun 
offervaardigheid moge getuigen van universele broederschap en solidariteit 
en de kiem vormen van hoop op een toekomstig vrede- en liefdevol 
samenleven. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
5. Bevelen we bij de Heer de zieken aan met name Theo Katamba: dat zij 
kracht naar kruis krijgen; eveneens hen die gestorven zijn Luciano Ginestroni 
en Jan Giezeman: dat zij in Gods leven en licht mogen worden opgenomen. 
LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
6. Bidden voor ons hier bijeen om het mysterie van de liefde te vieren: dat wij, 
geworteld in de Heer, getuigenis geven van zijn unieke Waarheid; dat wij ons 
gezamenlijk inspannen om Gods Rijk in het heden van onze geschiedenis 
nabij te brengen. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN.  
 
V. God onze Vader, wij hebben nieuw leven ontvangen door het 
offer op het kruis van uw Zoon, het onbevlekte Lam. Wil ten goede 
keren alles, wat door onze zwakheid gebrekkig is gebleven. Moge 



uw veelgeliefde Zoon ons daarin bijstaan, die met U en de Heilige 
Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 


