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P.        Broeders en zusters, bidden we tot de Vader. Moge ons gebed 

waarlijk een universele hartenkreet zijn, ’uit welk volk ook’, in staat 

om, al smekend, het hart van de Heer te bereiken. 

1. Voor alle christenen: dat zij een welsprekend teken mogen zijn van 

Gods liefde, tot uiting komend in gebaren, die overstromen van 

liefdevolle barmhartigheid ten opzichte van de noden van de broeders. 

LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

2. Voor de gezagsdragers in de wereld: dat zij zich laten inspireren 

door het Evangelie; dat zij zich inzetten voor wat werkelijk goed is 

voor de volkeren, een wereld opbouwend, waar vrede heerst en 

gerechtigheid beoefend wordt. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

3. Voor de moeders: dat zij zich bewust zijn, dat zij in hun 

moederschap het symbool te zijn van Gods overvloedige liefde; dat 

hun niet-zichzelf-zoekende toewijding door de kinderen wordt 

beantwoord met liefde, respect en luisterbereidheid. LAAT ONS 

BIDDEN EN ZINGEN 

4. Voor allen die getroffen zijn door de pandemie: voor de zieken 

en stervenden, voor de economisch getroffenen, voor jongeren die in 

hun onderwijs belemmerd worden, voor allen die in stressvolle 

situaties zijn terecht gekomen, - dat zij hulp mogen vinden; dat de 

vaccinaties een oplossing bieden. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

5. Bidden we in dankbaarheid bij gelegenheid van een 25-jarig 

jubileum: voor de vele jaren van trouwe inzet en toewijding!                      

Dat Teresa nog vele levensjaren gegeven mogen worden,                                                               

in blijvende dienstbaarheid aan de Friezenkerk. LAAT ONS BIDDEN 

EN ZINGEN 

6. Voor onze gemeenschap alhier: dat ieder van ons, in concrete 

gebaren, de christelijke, niet-zichzelf-zoekende, verwelkomende              



 

naastenliefde moge beoefenen, waarbij de gemeenschapszin het moge 

winnen van belemmeringen, die worden opgeworpen door 

voorkeuren, karakterverschillen, verschillende kijk op gebeurtenissen 

in Kerk en wereld. LAAT ONS BIDDEN EN ZINGEN 

 

P.        God onze Vader, minnaar van het leven, aanvaard de 

smeekbeden van uw Kerk en weet overvloediger te geven, dan wij 

durven hopen van uw goedheid. Door Christus onze Heer. Amen. 

 

 


