
Gebede
 
AARDEDAG OPENINGSGEBED
 
God, Skepper van die wêreld, ons weet dat in ons samekoms, U Heilige Gees beweeg en
werk en ons herinner dat alle goeie geskenke van U af kom.
Ons loof U vir die skepping deur die woorde van die Psalmdigter, gesing deur ons
voorouers in geloof deur die eeue heen: 
 
“U praat: die hemele kom tot stand;
U haal asem: die sterre skyn.
U bottel die waters van die see en stoor hulle in die diepte,
Die hele aarde staan in verwondering voor U, God.”
 
Hou ons lojaal aan hierdie byeenkoms in geloof en seën hierdie wingerd
wat u hand self hier geplant het. Nou en vir altyd, Amen.
 
 
Liturgie gebruik op Aardedag 1997 deur die Universiteit van Seattle. Voorsien deur Earth
Ministry, oorspronklike beskikbaar by:  ttp://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.
 
 
 ŉ ROEP TOT GEBED
 
Op ’n manier is die aarde elkeen van ons se moeder,
Alle dinge wat deur God geskep is – mens en natuur – is afhanklik van die aarde vir lewe.
Uit die aarde kom al die kos en water wat ons eet en verbruik.
Die aarde is vrugbaar en ons kan nie oorleef of floreer sonder hierdie lewe nie.
Help ons onthou dat nie net alle menslike hulpbronne uit die aarde kom nie,
Maar dat ons Verlosser self ook gekies het om mens te word hier op aarde.
 
 
Hildegard of Bingen. Aangepas uit ‘n gebed wat gebruik was by Aardedag 1990. Beskikbaar by:
http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.

G e b e d e  e n  L i t a n i e ë

http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.


ŉ GEBED VAN BEWUS WEES
 
God is die fondasie van alles.
Hierdie God onderneem; God gee.
Sodat niks wat nodig is vir die lewe ontbreek nie.
Die mens het nou 'n liggaam nodig wat God te alle tye eer en prys.
Hierdie liggaam word op elke manier deur die aarde ondersteun.
So verheerlik die aarde die krag van God. 
 
 
Hildegard of Bingen. Hierdie gebed was gebruik op Aardedag, 1990 van: Interfaith
Declarations and Worship Observance Resources; The North American Conference on Religion
and Ecology. Beskikbaar by: http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.
 
 
 ŉ GEBED VAN VEROOTMOEDIGING
 
Almagtige Heer en God
in ’n wêreld vol verwoesting en pyn,
help ons om bewus te word van ons eie aksies en keuses;
Keuses wat onomkeerbare skade doen aan die skepping.
Help ons om te besef dat ons die roeping om die beskerming
Verontagsaam het vir ons eie behoeftes en selfsug.
Heer, ons is op ’n pad wat moeilik is om van af te draai,
Help ons om tot inkeer te kom.
Ons besef dat om U te volg nie net bedoel om in U te glo nie, 
Maar om getransformeer te word en anders te lewe.
Heer, help ons om anders te leef, nie net teenoor ons medemense nie,
Maar die hele skepping van wie ons so bitterlik afhanklik is.
 
 
Geskryf deur Dewald Hoffmann vir Aardedag 2020.
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Li tan i e ë
Die onderstaande litanieë is aangepas en vertaal vir gemeentes om te gebruik in hul eredienste. Die
litanieë kan so behou of aangepas word as gebede of belydenisse. 
 

Hierdie en nog vele meer is beskikbaar by
 http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies/

 

 
ŉ LITANIE VAN GENESING
 
Leier:                 Om nuwe lewe te bring tot die aarde
                          Om die waters te herstel
                          Om die lug skoon te maak
 
Reaksie:          Staan ons saam met die aarde en met mekaar.
 
Leier:                 Om die woude te hernu
                          Om te sorg vir die plante
                          Om alle wesens te beskerm
 
Reaksie:          Staan ons saam met die aarde en met mekaar.
 
Leier:                Om die see te vier
                         Om te verheug in die sonsopkoms
                         Om die lied te sing van die sterre
 
Reaksie:          Staan ons saam met die aarde en met mekaar.
 
Leier:                Om ons roeping te onthou
                          Om ons gees te vernuwe
                          Om ons liggame te versterk
 
Reaksie:          Staan ons saam met die aarde en met mekaar.
 
Leier:                 Vir die genesing van ons sondige harte
                          Vir geregtigheid  en vrede
                          Vir ons kinders se onthawe
 
Reaksie:          Staan ons saam met die aarde en met mekaar.
Almal:              Ons staan saam
                          Al is ons divers en verskillend
                          Ons spreek liefde en vrede
                          Vir die genesing van die aarde
                          En die hernuwing van alle lewe (stilte).
 
Vertaal en aangepas vir Aardedag 2020, Beskikbaar by:
http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies
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http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies


ŉ LITANIE VAN VEBONDENHEID
 
Leier:                 Help ons om die wêreld om ons met ander oë te sien
                          Sodat ons die stywe greep op ons aarde kan laat gaan
                          Sodat die hele skepping kan rus.
 
Reaksie:          Gee ons waagmoed om die uitdagings van ons tyd aan te spreek.
 
Leier:                 Leer ons om goeie rentmeesters te wees
                          Nie net hout, olie, steenkool en gas te sien as kommoditeite nie,
                          Maar om die aarde met meer waardigheid te sien as voorheen.
 
Reaksie:          Gee ons innige wysheid om in vrede en eerbied
                          In vrede saam met die aarde te stap.
 
Leier:                 God wat deel, nooi ons in nadenke en stilte
                          Sodat ons kan sien dat alles met mekaar verbind is
                          Groot en klein, jonk en oud.
                          Mag ons geboorte, groei en dood  
                          Sien as deel van u aanhoudende skeppingsdaad.
 
Reaksie:          Verdiep ons geloof en verhelder ons denke
                          Voed ons liggame en versterk ons siele
                          Sodat ons u boodskappers kan wees op hierdie aarde
                          Diensknegte van u goeie nuus vir die hele skepping
                          Help ons om u koninkryk sigbaar te maak.
 
Leier:                 Gee ons genade, o Christus wat die hele skepping verlos!
                          Mag ons in die voetspore van Jesus volg
                          En nie net mekaar liefhê nie, maar die hele aarde.
                          Versterk ons deur die Gees om hierdie goeie werke te doen.
 
Leier:                 Mag ons uit hierdie ark die wêreld ingaan
                          Met ‘n stewige hand,  ‘n verligte hart
                          Oop oë, ’n doelgerigte stap en gewillige hande.
                          Mag ons aankom by die vars Lewende Water
                          Sodat ons vernuwe kan word deur God se heilige Woord
                          In solidariteit met die hele skepping. 
 
Reaksie:          Amen. Laat die hele skepping hoor en getuig. Amen!
 
 
Geskryf deur Jay C. Rochelle, 1990. Vertaal en aangepas. Oorspronklike beskikbaar by:
http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.
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ŉ LITANIE VAN HARTSEER
 
Leier:                  Ons het vergeet wie ons is,
                           Ons het onsself vervreem van die storie van die kosmos af,
                           Ons het ons verbintenis verloor met die bewegings van die aarde,
                           Ons het ons rûe gedraai op die siklus van die lewe.
 
Reaksie:          Ons het vergeet wie ons is.
 
Leier:                 Ons het net ons eie sekuriteit gesoek.
                          Ons het uitgebuit vir ons eie selfsug,
                          Ons het ons mag misbruik.
 
Reaksie:          Ons het vergeet wie ons is.
 
Leier:                 Die land is nou leeg,
                          Die waters vergiftig
                          En die lug besoedel.
 
Reaksie:          Ons het vergeet wie ons is.
 
Leier:                 Die woude is besig om te sterf
                          En die diere besig om te verdwyn
                          En wanhoop leef in die mense.
 
Reaksie:          Ons het vergeet wie ons is.
 
Leier:                 Ons vra vergifnis,
                           Ons vra vir die gawe van herinnering,
                           Ons vra vir die moed om te verander.
 
Reaksie:          Ons het vergeet wie ons is. (‘n Oomblik vir stilte) 
 
 
Hierdie litanie is gebruik op Aardedag in 1990. Geneem uit Interfaith Declarations and
Worship Observance Resources; The North American Conference on Religion and
Ecology,. Oorspronklike beskikbaar by:
http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.
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LITANIE VIR ONS VERBOND MET DIE SKEPPING
 
Leier:                 Aan die wonderlike genade van ons skepping 
                          Wil ons ons dank gee aan ons God.
 
Reaksie:          Ons aanbid U, o Here, vir ons plante wat op die aarde groei en
                          water, vir lewe  wat ons waters bewoon, vir lewe wat op die
                          aarde kruip, vir diere wat in ons velde woon, vir lewe wat vlieg 
                          bo die aarde en die see, vir diere wat in die lande wei. 
 
Leier:                 Hoe groot en hoe wonderlik is u werke, ons God! In wysheid het 
                          U hulle almal gemaak.
 
Reaksie:          Maar Here, ons bely dat, as wesens wat die voorreg van sorg
                          en bewaring van u skepping het, ons dit misbruik deur  
                          arrogansie, onkunde en gierigheid. Here, ons bely dat ons baie 
                          keer nie eers besef hoe seer ons u wonderlike geskenk maak nie.
                          Ons bely dat ons baie keer onbewus is daarvan dat ons misbruik
                          van die aarde ook ŉ misbruik van onsself is. 
 
Reaksie:          Vir dit wat ons verkeerd doen, Here, vra ons om vergifnis. Ons 
                          bied ons berou. Ons belowe om eerbiedig op te tree teenoor u
                          skepping wat U as genadige geskenk aan ons toevertrou het. 
 
Reaksie:          Ons belowe opnuut om rentmeesters en nie plunderaars van u
                          skepping te wees nie. 
 
Leier:                Skepper God, U het ons alle redes gegee om hierdie wysheid van lewens
                          wat in harmonie met die skepping geleef word, aan te leer en te 
                          bevorder. Mag U daagliks by ons teenwoordig wees deur ons diens
                          en mag ons daarna strewe om Christus Jesus, ons Here, daagliks in 
                          liefde te ervaar.
 
Almal:             Amen
 
 
 Aangepas van die North American Conference on Christianity and Ecology (Earth Prayers,
1991). Beskikbaar by: http://www.letallcreationpraise.org/liturgy/litanies.
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