
 

 
 

Gebed 
 

God onze Vader, in uw goedheid schiep U hemel en aarde en alles wat ze bevatten. Alles 

wat U heeft gemaakt was goed. U heeft ons naar uw beeld geschapen en ons opgeroepen 

om medeverantwoordelijk te zijn voor uw schepping.  

 

Heb medelijden met ons, Heer, want we hebben tegen U gezondigd door uw wil niet te 

doen. Geef ons een hart dat de schade ziet die we hebben aangericht aan ons 

gemeenschappelijk huis. Wij vragen U om ons te leiden bij het veranderen van onze 

houding naar een cultuur van zorg. Uw Zoon werd arm zodat wij door zijn armoede rijk 

zouden worden. Help ons om net als hij bereid te zijn onszelf volledig te geven, zodat 

we de gaven van de schepping kunnen delen, die U ons allemaal gratis hebt gegeven. 

Versterk onze inspanningen om lief te hebben, zodat we de grenzen in ons hart kunnen 

overwinnen en de hele mensheid als één menselijke familie kunnen zien. 

 

Laat ons niet onverschillig zijn voor wat er om ons heen gebeurt, maar zend uw Heilige 

Geest om onze dorre harten met hoop te doordrenken en de vlam van broederschap in 

ons aan te wakkeren. Goede God, neem onze handen om wegen van solidariteit te banen 

om de wereld in vuur en vlam te zetten met daden van gerechtigheid voor hen die het 

meest lijden, en maak onze geest ontvankelijk voor nieuwe vormen van solidariteit. 

 

Ontsteek in ons opnieuw het vuur van uw liefde zodat we de roep van de aarde en de 

roep van de armen kunnen horen, die smachten naar herstel, bescherming en 

vernieuwing. Hemelse Vader, Schepper van alles wat goed is in ons en voor ons, we 

vragen U dat vrije en verantwoordelijke leiders - mannen en vrouwen die geloven dat 

een andere manier van leven mogelijk is - ons mogen leiden om in elk land duurzaam te 

leven.  

 

Geef ons een hart, wijd open voor de heiligheid van het leven, dat ons kan helpen paden 

van vrede te onderscheiden van die van onderdrukking, voor ons en voor toekomstige 

generaties. Leid ons op uw pad van liefde en goedheid, zodat we, vandaag en alle dagen, 

samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis en voor de armen, voor een betere 

toekomst. 

Amen. 
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