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Voorbeden viering 9 augustus 2020 met Pastor John Rademakers 

 

Na het Dankgebed 

 

 

Pastor: Worden wij stil en maken wij ruimte voor onze gebeden 

en wij zingen 

Acclamatie: Gij die het sprakeloze bidden hoort.  

 

 

Lector:  

Wij bidden voor hen die door veel tegenwind in deze coronatijd 

het zicht op de toekomst dreigen te verliezen 

dat ze Gods nabijheid mogen ervaren 

en mensen die hen helpen om opnieuw houvast en goede moed te vinden  

Bidden we in stilte 

 

Voor hen die in de wirwar van stemmen en meningen 

Niet meer weten welke keuze ze moeten maken 

Dat ze tijd en ruimte krijgen voor bezinning 

Dat de stilte hen goed mag doen  

als bron van inspiratie en nieuwe levenskracht  

Bidden we in stilte 

 

Wij bidden voor hen die dreigen te verdrinken  

in zorgen en onzekerheid   

voor hen die lijden onder de gevolgen van het coronavirus 

voor de slachtoffers van natuurrampen, van oorlogsgeweld en uitbuiting  

We gedenken met name de slachtoffers van de ramp in Beiroet 

Dat zij mensen mogen ontmoeten die met hen meeleven hen tot steun zijn 

vanuit een daadwerkelijke solidariteit  

Bidden we in stilte 
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Wij bidden voor allen die bekleed zijn met verantwoordelijkheid 

voor allen die ertoe geroepen zijn onze wereld,  

ons land, onze gemeente te besturen in deze coronatijd 

dat zij de juiste beslissingen mogen nemen tot welzijn en levensgeluk van 

hen die aan hun verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd 

Bidden we in stilte 

 

Wij willen bidden voor allen die leiding geven  

aan de wereldkerk en aan de kerken ter plaatse 

voor allen die onvermoeibaar streven  

naar zuster- en broederschap en inspiratie bieden  

om de moed niet te verliezen 

dat zij geraakt worden door de mensenliefde van God 

die ons in zijn Zoon is verschenen... 

Bidden we in stilte 

 

We bidden voor de Zalige Titus Brandsmaparochie  

en onze eigen geloofsgemeenschap, 

Dat wij de waarde van de Godsontmoeting mogen ervaren en beleven  

dat de vakantietijd ruimte mag bieden voor de stilte 

 en zo voor allen waardevol mag zijn 

dat zij die nog onderweg zijn behouden thuis mogen komen 

Wij bidden voor onze zieken thuis en in de ziekenhuizen en elders 

voor onze overledenen en in het bijzonder......... ... 

 

 


