
Gebed van paus 
Franciscus

op het Sint-Pietersplein, 
bij de zegen ‘urbi et orbi’  
naar aanleiding van de 
coronapandemie. 

Rome, 27 maart 2020



Heer, waarlijk God en waarlijk mens, 
hier tegenwoordig 
in het heilig sacrament
wij aanbidden U, Heer
Onze redder, God-met-ons, 
rijk aan barmhartigheid
wij aanbidden U, Heer
Koning en Heer van de schepping 
en de geschiedenis
wij aanbidden U, Heer



Overwinnaar 
van zonde en dood

wij aanbidden U, Heer
Vriend van de mensen, 

de Verrezene, de Levende, 
zittend aan de rechter hand 

van de Vader
wij aanbidden U, Heer



Eniggeboren Zoon van de Vader, 
mens geworden 
om ons te verlossen
we geloven in U, Heer
Hemelse genezer, 
die U over onze ellende buigt,
we geloven in U, Heer
Lam, geslacht als offergave 
om ons van het kwaad te redden
we geloven in U, Heer



Goede Herder die uw leven hebt gegeven 
voor de kudde die Gij liefhebt

we geloven in U, Heer
Levend Brood en geneesmiddel voor onsterfelijkheid, 

dat ons eeuwig leven geeft
we geloven in U, Heer



Van de kracht van het kwaad 
en de verleidingen 

van de wereld
bevrijd ons, Heer

Van de trots 
en de hoogmoed 

alles zonder U 
te kunnen doen

bevrijd ons, Heer



Van de misleidingen 
van angst en vrees
bevrijd ons, Heer
Van ongeloof en wanhoop
bevrijd ons, Heer
Van hardheid van het hart 
en het onvermogen 
lief te hebben
bevrijd ons, Heer



Van al het kwaad 
dat de mensheid kwelt
behoed ons, Heer
Van hongersnood en egoïsme
behoed ons, Heer
Van ziekten, epidemieën en de 
angst voor onze broers en zussen
behoed ons, Heer



Van vernietigende waanzin, 
van meedogenloze belangen 
en geweld
behoed ons, Heer
Van bedrog en valse informatie 
die ons geweten misleiden
behoed ons, Heer



Bescherm de Kerk 
die door de woestijn trekt 
troost ons, Heer
Bescherm de mensheid 
geteisterd door angst en onrust
troost ons, Heer
Bescherm de zieken 
en stervenden 
die in eenzaamheid zijn
troost ons, Heer



Bescherm artsen 
en hulpverleners, 
uitgeput door de moeilijkheden 
waarmee ze te maken krijgen
troost ons, Heer
Bescherm politici 
en verantwoordelijken 
die de last van moeilijke 
beslissingen dragen
troost ons, Heer



In deze tijd van beproeving 
en verwarring
schenk ons uw Geest, Heer
In bekoring en kwetsbaarheid
schenk ons uw Geest, Heer
In de strijd tegen 
kwaad en zonde
schenk ons uw Geest, Heer



In ons zoeken 
naar ware goedheid 

en echte vreugde
schenk ons 

uw Geest, Heer
In de beslissing 

om in U 
en uw liefde te blijven

schenk ons 
uw Geest, Heer



Als zonde ons onderdrukt
open ons voor hoop, Heer

Als haat ons hart afsluit
open ons voor hoop, Heer

Als zorgen ons deel worden
open ons voor hoop, Heer



Als onverschilligheid 
ons bang maakt
open ons 
voor hoop, Heer
Als de dood ons bedreigt
open ons 
voor hoop, Heer



Moge vanaf deze zuilenrij 
die Rome 
en de wereld omarmt, 
Gods zegen 
als een troostende omarming 
over u dalen.

Heer, zegen de wereld, 
geef de lichamen gezondheid 
en de harten troost.



U vraagt ons 
om niet bang te zijn, 

maar ons geloof is zwak, 
en wij zijn soms angstig. 

Heer, laat ons niet in de 
greep van de storm blijven.

Zeg ons nog een keer: 
Weest niet bang. 



En laat ons 
- met Petrus -
zeggen: 

‘Wij schuiven alle zorgen op U af, 
want U hebt zorg voor ons.’


