
Speciale voorbede voor de christenen van de Russisch-orthodoxe traditie  
 
Opening 
 
V: Dragen wij onze gebeden voor de samenleving, voor de Kerk en voor ons eigen leven op 
aan God, die ons wil omvormen naar Zijn licht. 
Gedenken wij vandaag ten overstaan van God in het bijzonder de christenen van de 
Russisch-orthodoxe traditie, die op deze Zondag voor de Oosterse Kerken 2012 centraal 
staan. 
 
Voorbeden 
 
L: [1.] Voor de Orthodoxe Kerk van Rusland. Dat zij het woord van Gods waarheid oprecht 
moge verkondigen en een duidelijk teken van Gods liefde in de samenleving moge zijn, 
bidden wij de Heer: 
 
A: Heer, ontferm U! (3x) 
 
L: [2.] Voor álle orthodoxe kerken, verspreid over de hele wereld. Dat zij, trouw aan de 
overlevering van hun vaders en moeders in het geloof, de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus mogen uitdragen en dat zij de feestelijke viering daarvan op ware orthodoxe wijze 
gestalte mogen geven, bidden wij de Heer: 
 
A: Heer, ontferm U! (3x) 
 
L: [3.] Voor de oecumene vanuit de Oosters-orthodoxe Kerk met alle christelijke kerken, in 
het bijzonder voor de oecumenische relatie tussen het Russisch-orthodoxe patriarchaat van 
Moskou en de Rooms-katholieke Kerk. Dat de toekomst van Gods koninkrijk hierin de 
drijvende kracht bij uitstek moge zijn, bidden wij de Heer: 
 
A: Heer, ontferm U! (3x) 
 
L: [4.] Voor het grote land Rusland, dat politiek en sociaal stormachtige tijden doormaakt. Dat 
ware vrede, onvervalste democratie en echte vrijheid daar steeds meer gevestigd mogen 
worden, bidden wij de Heer: 
 
A: Heer, ontferm U! (3x) 
 
L: [5.]  Voor onszelf als gelovigen. Jezus werd omgevormd in Gods licht bij Zijn 
gedaanteverandering, ten overstaan van leerlingen Petrus, Johannes en Jacobus. In de 
Orthodoxe traditie is Christus’ verheerlijking op de Berg Tabor hét grote voorbeeld en ideaal 
geworden voor alle mensen. Dat wij door Gods liefde en licht omgevormd mogen worden tot 
liefdevolle mensen, die licht verspreiden om ons heen, bidden wij de Heer: 
 
A: Heer, ontferm U! (3x) 
 
 
Afsluitend gebed 
 
V: Eeuwige God, lieve Vader, wij hebben onze gebeden aan U voorgelegd. Wil ze horen, ook 
die welke wij in de stilte van ons hart opdragen aan Uw liefde. Wij bidden in alles om uw 
levendmakende Geest, die ons en onze wereld zal herscheppen. Dat vragen wij U in naam 
van Jezus Christus, Uw Zoon en onze broeder en Heer. 
 
A: Amen 



 
Bij een noodzakelijke beperking van de voorbeden adviseren wij u ten minste voorbede 1 en 
3 uit te spreken. 


