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DIVERSE GEBEDEN 
 
 
Gebed voor onze aarde 
Almachtige God 
die aanwezig bent in heel het universum 
en in het kleinste van Uw schepselen, 
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft, 
stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat 
wij het leven en de schoonheid zouden beschermen. 
Dompel ons onder in vrede opdat wij 
als broeders en zusters zouden leven 
zonder iemand schade te berokkenen. 
O God van de armen, 
help ons de verwaarloosden te hulp te komen 
en degenen die op deze aarde vergeten worden 
en in Uw ogen zo veel waarde hebben. 
Genees ons leven, 
opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld 
en geen roofdieren, 
opdat wij schoonheid zouden zaaien 
en geen vervuiling noch vernieling. 
Raak de harten 
van hen die alleen winst nastreven 
ten koste van de aarde en de armen. 
leer ons de waarde van ieder ding 
te ontdekken, met bewondering te beschouwen, 
te erkennen dat wij ten diepste één zijn 
met alle schepselen 
op onze weg naar Uw oneindig licht. 
Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. 
Ondersteun ons, zo bidden wij U, 
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede. 
 
Gebed uit Laudato Si, de rondzendbrief van paus Franciscus (2015) 
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Een andere versie van het Onze Vader 
 
Onze Vader, leer ons onze onvoltooidheid 
in uw schepping te aanvaarden. 
Wijs ons de weg tot inzicht in ons lot en onze lotsbestemming 
en geef ons de kracht met dit inzicht om te gaan. 
Geef ons de juiste begrippen, de beelden en de fantasie om 
zonder angst aan enige situatie tegemoet te treden. 
Geef ons uitzicht en geduld, 
opdat wij de toekomst niet verzaken noch forceren. 
Leer ons liefde opdat onze vrijheid niet zonder inhoud is 
en wij ons niet verliezen in alledaagsheid. 
Leer ons eendrachtig bij te dragen aan de voltooiing van uw schepping. 
 
 
 
 


