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Gebed voor 2007 

 

God, mijn Vader, ik kom tot Je om te bidden. 

Ik dank Je dat ik mag leven. 

Dank voor alle mensen 

die van mij houden 

en die voor mij een veilige haven zijn. 

Dank voor de zon en de kleuren, 

voor alles wat het leven goed maakt. 

 

God, mijn Vader, 

ik dank je dat ik mag leven  

en je kind mag zijn, geborgen in je liefde, 

wat er ook te gebeuren staat. 

 

Lieve God, 

het is fijn om te leven, 

om te ademen, te zingen, 

en voet aan land te zetten op zoveel mooie plaatsen, 

om de volle hand te reiken 

aan zoveel mooie mensen. 

Er is zoveel te zien en te beleven! 

Ik hou van licht, niet van het donker. 

Maar Jij bent bij me 

en bij Jou is het altijd licht. 

Ook in de nacht van het leven ben ik bij Jou geborgen. 

 

Vader, God, 

ik dank Je dat ik er mag zijn; 

dat ik ogen gekregen heb 

om het goede en het boze in te zien; 

oren, om het betrouwbare en de leugen te onderscheiden; 
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een mond om te zeggen wat ik beleef en denk, 

wat ik betreur en laf vind, 

een mond om te bezingen: lief en leed. 

Ik dank Je voor mijn handen, mijn voeten en  

vooral voor de liefde die ik kan aanbieden en ontvangen. 

 

Je hebt me in het leven geroepen en gewenst, God, 

tot op vandaag weet Je wie ik ben. 

Ik mag met Je praten met mijn ogen dicht, 

in een blind vertrouwen dat Je bij me bent. 

Omdat Je van mij houdt, vraag ik: 

“Inspireer mij, opdat ik 

mijn dag vol kan maken met goede dingen. 

Help me om te blijven houden van mijn dierbaren. 

Laat me ook trouw zijn aan goede vrienden 

en aan goede idealen”. 

 

 

Elk moment laat Je me aanvoelen 

dat Je bezig bent - samen met alle mensen van goede wil - 

een nieuwe wereld te scheppen 

die kleur geeft aan het leven.                                              

Aureel Chanterie 

 

 

 

 

 

 


