Gebed voor
huwelijk & gezin

Wij danken U, God,
dat wij als netwerk van liefde
uw Kerk mogen zijn.
Wij danken U, God,
dat wij in onze gemeenschap van geloof
van U onze eigen roeping ontvangen.
Wij bidden U, God
voor hen die geroepen zijn tot het huwelijk
om als man en vrouw alle dagen van hun leven
een gemeenschap te vormen.
Wij bidden U, God
voor hen die zich op hun huwelijk voorbereiden
om zich voor het leven
aan elkaar te kunnen toevertrouwen.
Wij bidden U, God
voor hen die in hun huwelijksleven problemen ervaren
en die het moeilijk vinden
om hun huwelijksband gestand te doen.

Wij bidden U, God
voor hen die niet langer samen zijn als gehuwden
en die hun levensweg gaan
indachtig hun eens gegeven ja-woord.
Wij bidden U, God
voor hen die gebukt gaan onder verdriet
en die leven met verlies en leegte,
omdat hun huwelijkspartner is gestorven.
Geef ons de kracht om open te staan voor uw liefde
en ten dienste van elkaar
te leven vanuit onze band met U
die ons in Jezus Christus voor altijd gegeven is.

Goede huwelijksvoorbereiding en voortgaande begeleiding van
gehuwden zijn sterke aanbevelingen in de pauselijke exhortatie
‘Amoris Laetitia’ van paus Franciscus (2016). Het waren ook
speerpunten in de exhortatie ‘Familiaris Consortio’ van paus
Johannes Paulus II (1981).
Paus Franciscus heeft gewezen op de schoonheid van het huwelijk,
en op het huwelijk en het gezin als een geschenk van God, als een
door God de Schepper bedoelde instelling, als de band tussen man
en vrouw die ook een verwijzing inhoudt naar het verbond van God
en de mensen. De zorg voor het huwelijk als roeping vraagt om
een voortgaande dialoog van man en vrouw, in liefde en geloof, om
staande te kunnen blijven te midden van de uitdagingen en ook
moeilijkheden die in de huidige tijd op hen afkomen.
Leven als gehuwden vraagt een engagement waar heel je hart voor
nodig is. Leven als gehuwden is een echte roeping. Gehuwden
ondersteunen is een belangrijke taak en missionaire opdracht.

Deze gebedskaart is een initiatief van de werkgroep huwelijk en gezin van
het bisdom Rotterdam. Deze werkgroep werd opgericht in het verlengde van
de twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin die op uitnodiging van
paus Franciscus in Rome werden gehouden (oktober 2014 en oktober 2015).
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Het is belangrijk dat parochies katholieke echtparen steunen in hun
huwelijk, waar het gaat om een goede voorbereiding op de viering
van de huwelijkssluiting, en ook gaandeweg het huwelijk.

