
24 januari 2021  -  Derde zondag door het jaar B  -  Voorbeden 

P. Brengen we onze vragen en gebeden in de voorbeden tot God: 

1. Bidden we voor de Kerk, die we zojuist beleden als één, heilig, 
katholiek en apostolisch:  
- dat zij in de contemplatie van het mysterie van de Drieëne God, - 
beginsel van haar eenheid, - het licht en de kracht vindt om huis en school 
te zijn van waarheidsvinding en Godsvertrouwen. LAAT ONS BIDDEN EN 
ZINGEN 
 
2. Bidden we voor allen, die, gewild of ongewild, leven in afgekeerdheid 
van God: 
- dat zij zich bekeren, zich toewenden naar Gods licht en nieuwe wegen 
gaan. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
3. Bidden we voor de verantwoordelijken van naties en volkeren: 
- dat zij garant staan voor de uitoefening van de godsdienstvrijheid als 
voorwaarde voor een samenleving in vrede en gerechtigheid. LAAT ONS 
BIDDEN EN ZINGEN 
 
4. Voor allen, die zich inzetten voor de vervulling van Jezus’ gebed 
‘Mogen allen één zijn, Vader’: 
dat zij zich openstellen voor de influisteringen van de Heilige Geest, 
dat zij door gebed, begrip voor de ander en vruchtbare dialoog, de ene 
Kerk, door Jezus bedoeld, steeds meer nabij brengen. LAAT ONS BIDDEN 
EN ZINGEN 
 
5. Vragen we de Heer, dat er een einde mag komen aan de pandemie, die 
in de wereld heerst. Vragen we om hulp voor de slachtoffers, om moed 
en toewijding voor degenen, die slachtoffers bijstaan, om het eeuwig 
leven voor de gestorvenen. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 
 
6.Bidden we voor ons, hier in deze Eucharistie bijeen: 
- dat we in de liefde van de Heer en in onderlinge liefde verenigd blijven, 
dat we zo de nieuwe wereld van het Godsrijk tegemoet gaan. LAAT ONS 
BIDDEN EN ZINGEN 



 
 
P. Almachtige God, luister naar onze gebeden. Mogen wij de 
kracht van uw barmhartigheid blijvend ondervinden. Door 
Christus onze Heer. Amen. 
  
 
 
 
 


