
Gebed
Zondag van het Jeugdpastoraat 

Barmhartige God, eeuwige Vader,
U, Die trouw beloofd heeft aan Uw kerk
U, Die jong en oud geschapen hebt 
en hen aan elkaar verbonden hebt in uw gemeente.
U, Die geniet van uw kerk, van Uw gemeente
Hoe groot is Uw liefde voor elk van hen. 
U willen we aanbidden, belijden en dienen.

Wij bidden U: Geef dat onze jongeren zich door U en ons gekend en geliefd weten,
Geef toch dat ze geborgenheid ervaren bij U en in deze gemeente, 
Mogen liefde en trouw hen omringen al de momenten van hun leven.

Als ze dingen moeilijk vinden, wilt U laten weten dat u bij hen bent?
Als ze verdriet of zorgen tegenkomen, houd U hen dan vast, dicht tegen U aan, aan Uw
Vaderhart.

U bent de houvast die jongeren in deze tijd juist zo nodig hebben.
Geef volwassenen de kracht en moed om hierin een beeld van U te zijn.
Jongeren hebben het moeilijk in  deze onzekere tijden, ze zijn eenzaam, somber en
missen het echte contact.

Er is zoveel wat hen kan laten twijfelen en afdwalen van U. 
Laat de volwassenen van de gemeente hen helpen om dagelijks te leven in Uw licht,
En overnachten in de schaduw van de Almachtige. Maar bovenal zoekt U hen op en
wees hen nabij. 

Geef dat we in deze gemeente onze jongeren echt zien staan,
dat we een luisterend oor zullen hebben voor wat hen bezighoudt.
We bidden om  open, oprechte en nieuwsgierige harten, om elkaar te leren kennen en
met elkaar het leven te kunnen delen.

Wij bidden vooral: luister Ú toch naar hen, Heere,
als ze tot U roepen, maar ook als dat roepen soms niet lukt. 
Zie hen aan in Christus en verhoor hen.

Dan zullen zij, de schapen van Uw weide,
U voor eeuwig loven;
Van generatie op generatie
zullen zij van Uw roem vertellen. 

Amen


