GEBED VOOR HEN DIE GETROFFEN WORDEN DOOR DE EFFECTEN VAN
KLIMAATVERANDERING
Vader van de vaderlozen, verzorger van de weduwe, we roepen U aan om genade. Heer, zoals U
het gekreun en gehuil hoorde van uw volk toen zij slaven waren in Egypte, hoor nu de kreten
van uw volkeren die wegkwijnen onder de gevolgen van de klimaatverandering.
O Heilige Geest, vriend van de gebrokenen en onderdrukten, laat geen moment voorbij gaan
waar U hen niet in hun pijn en lijden ondersteunt met al uw goedheid en kracht. U bent hun
hulp en hun redding, hun voorziener en hun onderhouder. In uw genade, draai de getijden terug
van klimaatverandering en de rampzalige gevolgen voor de armen in onze wereld.
Geef dat we ze steeds herinneren in het gebed, in gedachte, in woord en daad als we samen
met U werken aan hun comfort en verlichting.
Voor de glorie van uw Naam en de komst van uw koninkrijk. Amen.

GEBED VOOR BEROUW
O Heer, soevereine schepper en helper. In uw goedheid en liefde heeft u de mens gezag en
rentmeesterschap gegeven over uw creatie, om te leven als uw beelddragers in een wereld die
u hebt gemaakt voor uw welbehagen.
Maar we hebben ons afgewend van uw wil, vaak misbruik gemaakt van de schepping voor
hebberige en zelfzuchtige doeleinden. Nu worden we geconfronteerd met een mondiale klimaat
verstoring en andere crises als gevolg van onze rebellie.
Vergeef ons onze zonden en de zonden van onze samenleving, die in toenemende mate
afbreken wat u hebt gemaakt voor het goede. Leidt ons in uw goedheid tot inkeer. Schep in ons
een rein hart, klaar en bereid om uw wil uit te voeren op aarde zoals in de hemel.
Voor de glorie van uw Naam en ten behoeve van de hele mensheid en creatie. Amen.

GEBED VOOR POLITIEKE LEIDERS
Heer Jezus, Koning der koningen, Heer der heren.
Wij prijzen u. U bent machtig en krachtig. Uw koninkrijk duurt voor eeuwig en uw heerschappij
kent geen grenzen.
Wij brengen bij u de leiders van ons land, die een door God gegeven taak hebben om
rechtvaardig te handelen, de rechten van de armen te verdedigen, en het land de rust te geven
die het zo hard nodig heeft. Heilige God, sterk hen met integriteit en karakter om te handelen
vanuit rechtvaardigheid en niet vanuit egoïstische ambitie. Bescherm hen van alle kwade
krachten die hen proberen te beïnvloeden. Geef hen overvloedige wijsheid zodat ze uw wegen
kennen - om te werken voor het welzijn van de schepping en ieder van ons die dagelijks
afhankelijk is van de schepping.
Voor de glorie van uw Naam en de komst van uw koninkrijk. Amen.
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