
God, onze Vader, de grootste getuige was Jezus Christus zelf. Hij getuigde van uw grote liefde voor 
ons.  Hij getuigde ook van Zichzelf als degene in wie uw liefde voor ons op onnavolgbare wijze wordt 
geopenbaard. Neem ons op in U, neem ons op in Hem, koester ons in uw licht en warmte. Dat bidden 
wij U. 
 
God, onze Vader, wij bidden U voor de gemeenschap van de Kerk, het Lichaam van Christus. Laat 
haar op een overtuigende manier getuigen van uw Zoon. Laat haar boven alles zijn liefde uitstralen in 
woord en daad. Dat bidden wij U. 
 
God, onze Vader, we staan op de drempel van het honderdjarig jubileum van de oecumenische 
missieconferentie in Edinburgh, Schotland 1910. Er is in de laatste eeuw veel bereikt in het streven 
naar eenheid tussen de kerken, maar we zijn echter als christenen nog lang niet één. Wij danken u 
voor het goede wat is bereikt. We vragen U dat wij dichter naar elkaar mogen toegroeien om in steeds 
grotere eenheid te getuigen van Christus Jezus. Dat bidden wij U. 
 
God, onze Vader, wij christengelovigen zijn persoonlijk geroepen om getuigen te zijn van uw Zoon 
Jezus Christus. We weten soms amper wat dat inhoudt. Vergroot ons geloof, scherp onze 
waarneming, leg ons woorden in de mond die spreken van Hem. En bovenal: inspireer ons tot daden 
die getuigen van Jezus Christus. Dat bidden wij U. 
 
God, onze Vader, o zo gauw kan een godsdienstig woord onwaarachtig zijn, kan een zogeheten 
goede daad worden gesteld voor het oog van de mensen, uit eigenbelang of uit effectbejag. Behoed 
ons en anderen als schijnheiligheid op de loer ligt. Geef dat ons getuigenis van Christus liefdevol en 
eenvoudig moge zijn, krachtig en waarachtig. Dat bidden wij U. 
 
God, onze Vader, op vele plekken van onze aarde is het openlijk getuigen van Jezus Christus letterlijk 
een halszaak. Sta onze broeders en zusters in het geloof bij, als zij hun christen-zijn en hun getuigenis 
van Jezus moeten bekopen met hun leven, met hun vrijheid, met hun levensvoorwaarden en de meest 
fundamentele mensenrechten. Dat bidden wij U. 
 
God, onze Vader, vele mensen getuigen van Jezus Christus in hun liefde voor anderen, in hun 
leefwijze en in hun daden, zonder het te weten. Maak ons gevoelig voor het feit dat Zijn Naam verder 
reikt dan het woordelijk uitspreken ervan. Maak ons tot bondgenoten van allen die leven in de geest 
van Jezus Christus, in de geest van Uw grote liefde voor ons die Hij volledig belichaamde. Dat bidden 
wij U.  


