
Gebed van de kinderen van Abraham 
 
bad paus Franciscus met Op zaterdag 6 maart 2021, de tweede dag van zijn historische bezoek aan 
Irak, ging paus Franciscus naar het zuidoosten van Irak, naar de archeologische locatie Ur. In Ur, de 
geboorteplaats van aartsvader Abraham,bad hij samen met de Iraakse religieuze leiders op een 
interreligieuze ontmoeting. 
 
Ur der Chaldeeën is volgens het Bijbelboek Genesis de geboorteplaats van Abraham, aartsvader voor 
zowel joden, christenen als moslims. Bij de ruïnes van deze oeroude stad waren vertegenwoordigers 
aanwezig van de diverse godsdienstige stromingen in Irak. Hier lijkt het alsof wij thuiskomen, zei paus 
Franciscus. 
Tijdens de interreligieuze ontmoeting werd gereciteerd uit de passages uit de Bijbel en de Koran 
waar het verhaal van de roeping van Abram (later Abraham), in het Arabisch Ibrahim, wordt verteld. 
Daarna volgden er toespraken, werd er gebeden en klonk er muziek. 
In zijn toespraak veroordeelde de paus scherp het geweld: Vijandigheid, extremisme en geweld 
komen niet voort uit een gelovig hart. Het zijn vormen van verraad aan de godsdienst.  
Met de religieuze leiders bad hij het gebed van de kinderen van Abraham.  
 
Gebed van de kinderen van Abraham 
 
Almachtige God, onze Schepper, die de mensenfamilie en al het werk van uw handen liefhebt, wij, 
zonen en dochters van Abraham die behoren tot het jodendom, het christendom en de islam, samen 
met de andere gelovigen en alle mensen van goede wil, wij danken U omdat Gij ons als 
gemeenschappelijke vader in het geloof Abraham hebt gegeven, de uitmuntende zoon van dit edel en 
geliefd land. 

Wij danken U voor zijn voorbeeld als man van geloof die U tot het einde toe gehoorzaamde, door zijn 
familie, zijn stam en vaderland te verlaten om naar een land te trekken dat hij niet kende. 

Wij danken u ook voor het voorbeeld van moed, weerbaarheid en zielskracht, van edelmoedigheid en 
gastvrijheid dat onze gemeenschappelijke vader in het geloof ons heeft gegeven. 

Wij danken U vooral voor zijn heldhaftig geloof, dat tot uiting kwam in zijn bereidheid zijn zoon op te 
offeren om aan uw opdracht te gehoorzamen. Wij weten dat dit een zeer moeilijke beproeving was, 
waaruit hij als overwinnaar tevoorschijn is gekomen, omdat hij zonder voorbehoud op U vertrouwde, 
wij weten dat Gij barmhartig zijt en dat Gij altijd nieuwe mogelijkheden opent om opnieuw te 
beginnen. 

Wij danken U omdat Gij, door onze vader Abraham te zegenen, hem tot een zegen hebt gemaakt voor 
alle volkeren. 

Wij vragen U, God van onze vader Abraham en onze God, geef ons een sterk geloof, actief in het doen 
van het goede, een geloof dat ons hart opent voor U en voor al onze broeders en zusters; en een 
onbedwingbare hoop, die in staat is om overal de trouw van uw beloften te zien. 

Maak ieder van ons tot een getuige van de liefdevolle zorg die Gij hebt voor allen, in het bijzonder 
voor de vluchtelingen en de ontheemden, de weduwen en de wezen, de armen en de zieken. 

Open onze harten voor wederzijdse vergeving en maak ons tot werktuigen van verzoening, tot 
bouwers van een rechtvaardiger en broederlijker samenleving. 

Ontvang in uw woning van vrede en licht alle doden, in het bijzonder de slachtoffers van geweld en 
oorlogen. 

Help de burgerlijke gezagsdragers bij het zoeken en terugvinden van de mensen die ontvoerd werden, 
help hen om op een bijzondere manier de vrouwen en kinderen te beschermen. 



Help ons om zorg te dragen voor de planeet, ons gemeenschappelijke huis dat Gij in uw goedheid en 
gulheid aan allen hebt gegeven. 

Ondersteun onze handen bij de wederopbouw van dit land en geef ons de nodige kracht om hen die 
hun huis en land hebben moeten verlaten, te helpen in veiligheid en met waardigheid terug te keren 
en een nieuw, vredevol en voorspoedig leven te beginnen. 

Amen. 

(vertaling: Joris Polfliet) 


