
Gebed bij het Onze Vader 
St. Franciscus 

 

1.  O, onze allerheiligste Vader, 
 onze schepper, verlosser, trooster en redder. 
2. Die in de hemel zijt, 
 in de engelen en heiligen. 
 Gij verlicht hen tot kennis, omdat Gij, Heer, licht zijt; 
 Gij ontvlamt tot liefde, omdat Gij, Heer, liefde zijt; 
 Gij woont in hen en vervult hen tot gelukzaligheid, 
 omdat Gij, Heer, het hoogste goed zijt, 
 het eeuwige goed van wie al het goede voortkomt 
 en zonder wie er geen goed bestaat. 
3. Uw naam worde geheiligd 
 Moge de kennis van U in ons zo helder worden 
 dat wij inzien wat de breedte is van uw weldaden, 
 de lengte van uw beloften, 
 de hoogte van uw majesteit 
 en de diepte van uw oordelen. (vgl. Ef. 3,18) 
4. Uw koninkrijk kome, 
 opdat Gij in ons regeert door uw genade 
 en ons doet komen in uw koninkrijk, 
 waar het aanschouwen van U onverhuld is, 
 het beminnen van U onverdeeld, 
 het samenzijn met U gelukkig 
 en het genieten van U blijvend. 
5. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, 
 zodat wij U beminnen: 
 met heel ons hart door steeds aan U te denken; 
 met heel onze ziel door steeds naar U te verlangen; 
 met heel ons verstand 
 door al onze inspanningen op U te richten 
 en uw eer in alles te zoeken; 
 met al onze krachten (Mt. 22,37) 



 door al onze krachten en vermogens 
 van ziel en lichaam in te zetten 
 ten dienste van de liefde tot U en van niets anders; 
 en zodat wij onze naasten beminnen als onszelf 
 door allen, zoveel wij maar kunnen,  

tot uw liefde te trekken: 
 door ons te verheugen over het goede van anderen 
 zoals over dat van onszelf, 
 door mee te lijden aan het kwaad 
 en door niemand enige aanstoot te geven. (2 Kor. 6,3). 
6.  Geef ons heden ons dagelijks brood, 
 uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
 om te gedenken, te beseffen en te eerbiedigen 
 de liefde die Hij voor ons heeft gehad 
 en alles wat Hij voor ons heeft gezegd,  

gedaan en gedragen. 
7. En vergeef ons onze schulden 
 door uw onuitsprekelijke barmhartigheid, 
 door de kracht van het lijden van uw geliefde Zoon 
 en door de verdiensten en voorspraak 
 van de allerzaligste maagd en van al uw uitverkorenen. 
8. Zoals ook wij aan onze schuldenaars vergeven 
 en wat wij niet ten volle vergeven, 
 geef, Heer dat wij het toch ten volle vergeven, 
 zodat wij omwille van U de vijanden  

waarachtig liefhebben, 
 voor hen toegewijd bij U ten beste spreken 
 niemand kwaad met kwaad vergelden (vgl. 1 Tes 5,15) 
 en ernaar streven  

hun omwille van U in alles van nut te zijn. 
9. En leid ons niet in verzoeking, 
 niet in een onduidelijke of herkenbare, 
 plotselinge of onophoudelijke. 



10. Maar verlos ons van het kwade, 
 van het voorbije, het tegenwoordige en het toekomstige. 
 Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 Zoals het was in het begin en nu en altijd 
 tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 


