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Alles is verbonden 
In de week van 16 tot 24 mei 2020 staan christenen wereldwijd acht dagen stil bij de 

vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si'. Het Huis van Dominicus te Utrecht wil 

hierbij aansluiten en heeft het speciale gebed voor de Laudato si'-week aangepast 

als Noveengebed: voor elke dag van de Laudato Si’-Week is een gebed opgenomen.  

Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal 

ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest 

kwetsbaren het gebed uitspreken dat u op de laatste pagina vindt. 
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 Zaterdag 16 mei 

DE TAFEL DER ARMEN 
  

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 

dat wij elkaar verblijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 

Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 

En die in weelde zwelgen en van niets weten, 

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd 

om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Naar psalm 104, Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 

 

 

 Zondag 17 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, 

Open onze geest en raak ons hart, 

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping. 

 

 

 Maandag 18 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen 

voor ons gemeenschappelijk huis. 

Open onze geest en raak ons hart, 

help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis 

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties, en dat het onze 

verantwoordelijkheid is haar te behoeden. 
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 Dinsdag 19 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld. 

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven, zodat allen 

gevoed kunnen worden. 

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven. 

 

 

 Woensdag 20 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd, 

vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen 

achtergelaten en vergeten te worden. 

Mogen wij ons laten raken en in beweging komen 

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.  

 

 

 Donderdag 21 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop, 

zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren. 

Open onze geest en raak ons hart. 

 

 

 Vrijdag 22 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, 

ons gemeenschappelijk huis. 

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn, 

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.  
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 Zaterdag 23 mei 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 

U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld. 

Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg naar een 

wereld die ruimte tot leven biedt aan allen. 

Mogen wij sterker dan ooit beseffen 

dat wij met alles en allen verbonden zijn, 

en in dat besef ons leven leven en onze wegen gaan. 

 

 
 Zondag 24 mei 12.00 uur lokale tijd 

Liefdevolle God,  

Schepper van hemel en aarde en alles wat is, 
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld 
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, 
ons gemeenschappelijk huis. 

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven, zodat 
allen gevoed kunnen worden.  

Open onze geest en raak ons hart, 
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.  

Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis 
niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,  
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.  

Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven. 
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd, 
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen 
achtergelaten en vergeten te worden.  

Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop, 
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren. 

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken  
om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,  
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.  

Geef ons de moed om open te staan  
voor de veranderingen die nodig zijn  
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen. 

Mogen wij sterker dan ooit beseffen 
dat wij met alles en allen verbonden zijn,  
mogen wij ons laten raken en in beweging komen 
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.  
We bidden dit door Christus, onze Heer.  

Amen.  


