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God kom ons te hulp 
Heer haast U ons te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 

Hymne 

 
Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 
Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 
Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt, 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 
Gezegend die de mensen roept 
in liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 
Gezegend zijt Gij om uw Woord 
dat ons tot vrede heeft bekoord, 
tot leven dat van lijden weet 
en liefde die geen einde heeft. 
 



Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in u behoudt.  
 
 
Antifoon 1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde. 
 

Psalm 8 

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde,  
hoger dan de hemel reikt uw majesteit.  

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid  
die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. 

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers,  
als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet: 

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet,  
‘t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt?  

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen,  
hem gekroond met luister en met eer. 

Heel uw schepping aan hem onderworpen, 
  alles aan zijn voeten neergelegd; 
Runderen en schapen overal, 
 ook de wilde dieren op de velden; 

Vogels in de lucht en vissen in de zee,  
al wat wemelt in de oceanen.  

Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij,  
hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde! 
  Eer aan de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest.  
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Ant 1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde. 

Antifoon 2: Looft de Heer vanuit de hemel, alleluia. 
 

Psalm 148 

Looft de Heer vanuit de hemel, 
looft Hem in den hoge! 

Looft Hem, al zijn engelenscharen,  
loof Hem, heel zijn legermacht. 

Zon en maan, verheerlijkt Hem,  
prijst Hem, stralende sterren. 

Looft Hem, hoogste hemeltransen,  
water dat boven het uitspansel staat. 

Laat hen nu prijzen de naam van de Heer,  
want zijn bevel heeft hen allen geschapen. 

Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig,  
gaf hun een wet die voor altijd geldt.  

Looft de Heer vanaf de aarde,  
draken en krochten der zee; 

Bliksem en hagel, nevel en sneeuw,  
stormen, volvoerders van zijn besluiten; 

Berggevaarten en heuvels rondom,  
bomen die vrucht draagt en hoge ceders; 

Wilde beesten en vee op het veld,  
kruipend en vliegend gedierte;  

Vorsten der aarde met al uw volken,  
heren en rechters in heel het land; 

Jonge mannen en jonge meisjes,  
grijsaards en kinderen, allen bijeen: 

Laat hen nu prijzen de naam van de Heer,  
want deze Naam is alleen verheven.  

Roemrijk is Hij boven aarde en hemel, 
roemvol maakte Hij ook zijn volk.  

Dat is de lofzang van al zijn getrouwen,  
Israëls kinderen, Hem zo nabij. 



Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antifoon 2  : Looft de Heer vanuit de hemel, alleluia. 
 

Korte lezing 

 
Paus Franciscus schrijft in Laudato Sí het volgende:  
 
Voor de joods-christelijke traditie is spreken over “schepping” meer dan 
spreken over natuur, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, 
waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Natuur wordt 
vaak verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en beheert, 
maar schepping kan alleen worden begrepen als een geschenk dat 
voortkomt uit de geopende hand van de Vader van allen, als een 
werkelijkheid die wordt verlicht door de liefde die ons samenroept tot 
een universele gemeenschap.  
 

Stilte 

 

Lofzang van Maria 

 
Antifoon: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon, eenvoudigen 
geeft Hij aanzien. 
 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  
de Machtige, groot is zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  
voor ieder die Hem erkent.  

Hij doet zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft Hij uiteen; 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  
maar rijken gaan heen met ledige handen.  

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,  
zijn milde erbarming indachtig; 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  

 Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antifoon: Machtigen haalt de Heer omlaag van hun troon, eenvoudigen 
brengt Hij tot aanzien.  
 

Voorbeden 

God, geef dat wij uw schepping respecteren en koesteren. 
 Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
God, zegen al uw schepselen als tekens van uw wonderbaarlijke liefde. 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
God, help ons een einde te maken aan het lijden van de armen en om 
heling te brengen.  
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.  
 



God, help ons om onze technologische inventiviteit in te zetten om de 
schade te herstellen, die wij hebben aangericht op aarde en om onze 
natuurlijke leefomgeving, uw gave, te beschermen. 
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schuld 
Zoals wij ook vergeven aan onze schuldenaren 
En breng ons niet in beproeving 
Maar verlos ons van het kwaad 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
Amen. 
 

Wees Gegroet 

Wees Gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 
 

 

Zegenbede 

Moge God de Vader, die de lelies van het veld kleedt en de vogels in de 
lucht voedt, ons geven wat we nodig hebben voor leven in al haar volheid.  
Moge God de Zoon, die door Zijn dood ons tot nieuw leven bracht, ons 
bijstaan om de aarde te koesteren.  
Moge God de Geest, die over de wateren van de schepping zweefde en 
vanuit chaos de wereld vormde, het aanschijn van de aarde vernieuwen.  
Laten we gaan in vrede om Christus te dienen, en te handelen en bidden 
voor de toekomst van de aarde. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De teksten van dit gebed zijn ontleend aan: 
 
Gezangen voor Liturgie 
Getijdenboek, Getijden voor de dag 
Liturgisch Materiaal Laudato Si’ www.laudatosi.nl 
Paus Franciscus: Encycliek Laudato Sí 
 
Congregatie Zusters Dominicanessen van de Heilige Familie 
www.dominicanessenvanneerbosch.nl 
 
De zusters hebben een eigen Fbpagina en YouTubekanaal.  
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