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WERELDGEBEDSDAG 
VOOR DE ZORG VOOR DE SCHEPPING 
1 september 2022 
 

Interdiocesane Commissie voor Liturgie 
__________________________________________________________________________________ 
 
Openingsvers 
 
Gezongen: 
ZJ 25b God kom mij te hulp … 
of ZJ 25c Wees hier aanwezig 
of ZJ 25d Wij die U nooit hebben gezien 
 
Of gezegd: 
Gebedsleider: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast U mij te helpen. 

GL. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Begroeting en openingswoord 
 
GL.  De vrede van God, onze Vader,  

de liefde van Jezus Christus,  
en de gemeenschap van de Heilige Geest,  
moge als hemelse dauw over ons neerdalen.  

A.  Amen. 
 
Paus Franciscus nodigt ons uit om, individueel en in gemeenschap, te bidden voor de 
zorg voor de schepping. Doorheen ons gebed herbevestigen we onze roeping als 
rentmeesters van de schepping. We worden uitgenodigd om God te loven voor het 
prachtige scheppingswerk dat Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en smeken om 
zijn hulp hierbij.  
We slagen er niet altijd in om die zorg ter harte te nemen en bidden daarom eerst om 
ontferming. 
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Boeteritus 

(Moment van stilte voor kort gewetensonderzoek) 

GL. Ontferm U over ons, Heer. 
A.  Want wij hebben tegen U gezondigd. 
GL.  Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. 
A.  En schenk ons uw heil. 
 
GL. Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis 

schenke ons de almachtige en barmhartige Heer. 
A.   Amen. 
 

Lied 
 
ZJ 583 ‘Alles wat adem heeft’ 
of ZJ 780 ‘U, Heer, zij lof gebracht’ 
 

Loflied van de gehele schepping (Dan. 3, 57-88.56) 

• De lofzang kan alternerend gezongen worden op een eenvoudige psalmtoon. 
• Waar men niet vertrouwd is met psalmodiëren, kan men ofwel de lofzang alternerend 

zeggen ofwel kan de lofzang door een lector worden voorgedragen en meermaals 
onderbroken met de antifoon, door allen gezongen. 

 
Antifoon: U komt de lof toe in alle eeuwen. (ZJ P68) 
 
Looft de Heer, alle schepselen Gods, 
prijst en verheft Hem eeuwig. 

Looft de Heer, hemelse sferen, 
boden des Heren, prijst Hem. 

Looft Hem, wateren boven de hemel, 
hemelse machten, prijst Hem. 

Looft de Heer, zon en maan, 
sterren des hemels, prijst Hem. __ 

Looft de Heer, regen en dauw, 
alle stormwinden, prijst Hem. 

Looft de Heer, vuur en hitte, 
koude en warmte, prijst Hem. __ 

Looft Hem, nevels en buien, 
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hagel en vorst, prijst de Heer. 
Looft de Heer, ijs en sneeuw, 
nachten en dagen, prijst Hem. __ 

Looft de Heer, licht en donker, 
bliksem en wolken, prijst Hem. 

Loof de Heer, heel de aarde, 
Prijs en verhef Hem eeuwig. __ 

Looft de Heer, bergen en heuvels, 
al wat daar groeit, prijs de Heer. 

Looft de Heer, zeeën en stromen, 
bronnen van water, prijst Hem. __ 

Looft de Heer, zeegedrochten, ° 
alles wat leeft in het water, 
vogels des hemels, prijst Hem. 

Looft Hem, wilde en tamme dieren, 
mensenkinderen, prijst de Heer. __ 

Israël, loof de Heer, 
prijs en verhef Hem eeuwig. 

Looft de Heer, priesters des Heren, 
al zijn dienaren, prijst Hem. __ 

Looft Hem, geesten van de rechtvaardigen, 
vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. 

Looft Hem, Ananja, Azarja, Misaël, 
prijst en verheft Hem eeuwig. __ 

Loven wij Vader en Zoon en Geest, 
laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig. 

Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels, 
U komt de lof toe in alle eeuwen. 

 

Lezing uit de Schrift 
 
Uit het boek Genesis       Gn 1, 1.26-27.31a 
 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. God sprak: “Nu gaan wij de mens 
maken, als beeld van ons, op ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, 
over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al 
het gedierte dat over de grond kruipt.” 
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En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij hen. 
God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was. 
 

Woord van de Heer 
A. Wij danken God 
 

Overweging 
 
Uit de encycliek Laudato Si’ over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis , nr. 84: 
 
Bij het benadrukken dat de mens het beeld van God is, mogen we niet vergeten dat elk 
schepsel een functie heeft en geen enkel schepsel overbodig is. Het hele materiële 
universum is de uitdrukking van Gods liefde, van zijn onmetelijke tederheid voor ons. 
De grond, het water, de bergen, alles is liefkozing van de Heer. Het 
vriendschapsverhaal van ieder mens met God verloopt steeds in een geografische 
ruimte die omgevormd wordt tot een zeer persoonlijk teken. Ieder van ons herinnert 
zich plaatsen waaraan de gedachte alleen al deugd doet. Wie opgroeide in de bergen, 
of wie als kind, gehurkt, water uit de rivier dronk, of wie speelde op het plein van zijn 
wijk, voelt zich geroepen om zijn eigen identiteit terug te vinden als hij naar deze 
plaatsen terugkeert. 
 

Korte stilte 
 
Voorbede 
 
GL.  God, Schepper van hemel en aarde, 

Gij kent de noden van al wie Ge geschapen hebt. 
Wij vertrouwen U onze intenties toe. 
 

L. Liefhebbende God,  
Gij zijt aanwezig op aarde en in elk van uw schepselen; 
omring al wat bestaat met uw tedere liefde. 
Laten we bidden. 

A. Zend uw Geest, en wij worden herschapen,  
en de hele aarde wordt nieuw. (ZJ 11e) 

 
Scheppende God,  
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Gij spreekt tot ons doorheen uw schepping; 
inspireer ons tot een diepere zorg  
voor al wat Gij geschapen hebt. 
Laten we bidden. 

A. Zend uw Geest … 
 

Barmhartige God,  
Gij wilt in ieders hart wonen; 
toon uw aanwezigheid aan ieder die lijden  
onder de gevolgen van natuurrampen. 
Laten we bidden. 

A. Zend uw Geest … 
 

Eeuwige God, 
Gij schiep de mens naar uw beeld; 
geef dat we U in deze wereld uitdragen 
en getuigen van uw liefde aan wie U niet kennen. 
Laten we bidden. 

A. Zend uw Geest … 
 

Voor alle intenties die we meedragen in ons hart … 
Laten we bidden. 

A. Zend uw Geest … 
 

Onzevader 
 
GL.  In verbondenheid met elkaar, 

als broers en zussen verantwoordelijk voor ons gemeenschappelijke huis, 
willen we de woorden bidden die Jezus ons heeft geleerd:  

A.  Onze Vader … 
 

Afsluitend gebed 
 
GL.  Almachtige God, 

Gij hebt ons tot rentmeesters gemaakt over uw schepping, 
opdat we in alles uw liefde kunnen ervaren en tonen. 
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Stort uw zegen uit over ons allen, 
en geef dat we in al wat geschapen is het goede zien 
en onze naasten oprecht liefhebben. 
Gij die liefde zijt  
in de eeuwen der eeuwen.  

A.  Amen. 
 

Zegen en wegzending 
 
Gezongen: 
ZJ 26f Lof en heerlijkheid 
of ZJ 26h De Heer zij jou tot zegen 
 
Of gezegd: 
GL. De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. 

A.  Amen. 
 
GL.  Loven wij de Heer. 
A. Wij danken God. 
 

Slotlied 
 
ZJ 814  ‘Almachtige, verheven Heer’ 
of ZJ 821  ‘Leer ons het wonder van de schepping zien’ 
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Gebed om mee naar huis te nemen 
 
Dit gebed van paus Franciscus uit zijn encycliek Laudato Si’ kan afgedrukt meegegeven worden 
met de aanwezigen met de uitnodiging om het tijdens de scheppingsperiode thuis te bidden. 
 
Vader, wij loven U, 
samen met alle schepselen 
die voortkomen uit uw machtige hand. 
Zij zijn van U,  
zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde. 
Geprezen zijt Gij. 
 
Jezus, Zoon van God, 
alles werd door U geschapen. 
U werd gevormd in de schoot van Maria, 
U werd een deel van deze aarde, 
U keek naar deze wereld met menselijke ogen. 
U leeft nu in elk schepsel, 
als verheerlijkte Verrezene. 
Geprezen zijt Gij.  
 
Heilige Geest, 
door uw licht richt U deze wereld 
naar de liefde van de Vader. 
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping. 
U leeft ook in ons hart 
om ons aan te zetten tot het goede. 
Geprezen zijt Gij. 
 
O, Drie-ene God, 
onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde, 
leer ons U te aanschouwen 
in de schoonheid van het universum 
waar alles spreekt van U. 
Wek onze lof en dankbaarheid op 
voor elk schepsel dat U geschapen hebt. 
Schenk ons uw genade 
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om ons innig verbonden te voelen met al wat bestaat. 
 
Liefdevolle God, 
toon ons onze plaats in deze wereld 
als instrumenten van uw liefde 
voor alle schepselen op deze aarde 
omdat geen ervan door U vergeten wordt.  
 
Verlicht de machtigen en de rijken 
opdat ze behoed worden voor de zonde van de onverschilligheid, 
opdat ze houden van het gemeenschappelijke goed, 
zich ontfermen over de armen 
en zorg dragen voor de aarde die we bewonen. 
 
De armen en de aarde smeken U, 
Heer, door uw macht en uw licht, 
bescherm elk leven, 
schenk ons een betere toekomst, 
laat uw Rijk komen 
van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid. 
Geprezen zijt Gij. 
Amen. 
 


