
 

 

Gebed Mei 2016 Prayer May 2016 

Liefde die groter is dan ons hart, 

- als u er bent- 

wij roepen u om hulp  

omdat we niet weten  

waar we het anders zoeken moeten. 

Zie onze woede over  

zoveel onrechtvaardigheid  

in deze wereld, dit land, deze plaats 

zie ons verdriet over zoveel lijden 

zie onze schaamte over  

wat mensen elkaar aandoen 

zie ons berouw over alles wat we nalaten  

zie onze spijt over wat we niet opbrengen. 

 

Zie ons  

 

Liefde die groter is dan ons hart 

-als u er bent- 

wij roepen u om hulp 

omdat we niet weten  

waar we het anders zoeken moeten. 

 

Help ons onze ogen te openen 

voor wat ons te doen staat 

voor wat we kunnen doen,  

hoe klein en zonder betekenis het ook lijkt 

Geef dat niets ons weerhoudt 

aan het licht te brengen 

wat gezien moet worden. 

 

Liefde die groter is dan ons hart 

Zie ons-  

Help ons zien. 

Amen 

 

Love, who are so much more than our heart - if 

You exist –  

we call to You for help 

because we do not know where else to look. 

See our anger:  

there is so much injustice 

in this world, in this country, in this place. 

See our sorrow over so much suffering. 

See our shame  over all the pain  

that people give each other. 

See our repent over our neglect. 

See our regret over what we do not afford. 

 

 

See us 

 

Love, who are so much more than our heart -  if 

You exist –  

we call to You for Help 

because we do not know where else to look. 

 

 

Help us to open our eyes 

for what we have to do 

and for what we could do - however small  

and without meaning it may seem. 

May nothing restrain us to bring to light 

what should be seen. 

 

 

Love, who are so much more than our heart,  

see us -  

Help us to see. 

Amen 

 

 


