
Gebed van de kerkgemeenschap (in voorbereiding van de synode 2018) 
 
Heer Jezus,  
uw Kerk, die op weg is naar de Synode 
richt haar aandacht op alle jongeren van de wereld. 
Wij bidden U dat zij met moed hun leven in handen nemen,  
dat ze zich richten op het mooiste en het diepste  
en altijd een vrij hart bewaren. 
 
Geef dat wijze en edelmoedige gidsen hen begeleiden. 
Help hen om te antwoorden op de roepstem 
die U tot elk van hen richt, 
help hen om hun eigen levensproject te realiseren  
en het geluk te vinden. 
Houd hun hart geopend voor grote dromen 
en maak hen aandachtig voor het welzijn van hun broeders en zusters. 
 
Mogen zij, zoals de geliefde leerling,  
ook onder het kruis staan  
om uw Moeder te ontmoeten en haar te ontvangen als een gave van U. 
Mogen zij getuigen worden van uw verrijzenis; 
mogen zij U weten te herkennen als degene die hun leven deelt, 
en met vreugde getuigen dat U de Heer bent.  
Amen. 
 
Paus Franciscus 
 
 
Gebed van de jongeren 
 
Heer Jezus, 
uw Kerk richt haar aandacht op de jongeren. 
Ik durf U zeggen dat ik mijn leven ernstig wil nemen  
en dat ik er echt naar verlang een vrij hart te hebben. 
 
De strijd om niet toe te geven aan oppervlakkig comfort 
en om me te richten op wat echt en diepgaand is,  
vraagt inspanning maar maakt me ook gelukkig. 
Ik verlang naar waarachtig geluk, dat open staat voor grote dromen  
en dat vele anderen kunnen delen. 
Ik vraag u om mij nabij te zijn en om me sterk te maken in de bekoring. 
 
Ik kijk naar het verhaal van de geliefde leerling 
en naar zijn dorst naar waarheid, die ook de mijne is. 
Heer, ik beloof U dat ik ernstig op zoek zal gaan  
naar de bron van mijn dorst. 
 
Ik zal ook onder het kruis gaan staan. 
Ik zal ook naar het midden van het meer varen,  
daar waar iedereen zegt dat er niets te vangen is in de duistere nacht. 
Heer, wanneer U ons tegemoet komt op het water  
zou ook ik graag tot de hele wereld willen roepen: “Het is de Heer!” 
 
Tenslotte wil ik graag uw Moeder gastvrij onthalen, 
zoals Johannes deed, toen hij haar als een gave van U ontving.  
Heer, omwille van deze intenties en van de liefde die mij bindt aan U,  
bid ik U: mijn Redder, luister naar mij! 


