O! Moeder Aarde!

Deur u dans vorm die dag en nag die kleure van die seisoene;
u is al tuiste wat ons het, dié plek waar ons geliefd en veilig
voel.
O! Moeder Aarde!
U bemin die ego’s in die blommeprag, die voëlgesang,
die verhewenheid van die berge, die diepte van die oseane,
die weligheid van die woude, die groen weivelde –
die droë duine van die sandwoestyne.
O! Moeder Aarde!
Met ontsag en eerbied aanskou ons u manjifieke skoonheid

en verbind ons onsself daartoe om die regte keuses te maak
en nie u goedheid te misbruik
of uit te buit nie, maar om in Kommunie één met u te wees.
Ons loof u, Here, vir ons Moeder, die Aarde,
wat ons met haar vrugte, kleurryke blomme en kruie voed.
Ons loof en seën U, Here,
en ons dank U en dien U in alle nederigheid.
Ons seën, loof en dank U deur Christus, onse Here. Amen
(Uit: Laudato Si, Presentation Sisters Union & St. Francis)
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1.

Wat sê Die Woord van God?

GEBED VIR MOEDER AARDE

Voorlesings van die 26ste Sondag in Jaarkring B
1STE VOORLESING: Numeri 11:25-29
BEURTPSALM: Psalm 18
2DE VOORLESING: Jakobus 5:1-6
EVANGELIE: Markus 9:38-48
2.

Wat sê Laudato Si?

“Ons het nog nie daarin geslaag om ‘n sirkel
produksiemodel uit te werk waarby hulpbronne vir almal
van ons en vir toekomstige generasies bewaar word nie.
Ons behoort die gebruik van nie-hernubare hulpbronne
maksimaal te beperk en ook hulle verbruik te matig, sodat
doeltreffende verbruik gestimuleer word en daar soveel
moontlik hergebruik en herwin word.” (L.S. # 22)
3.

Dink ‘n Bietjie

Vandag se voorlesings roep ons op om die werking van die
Heilige Gees in ander mense se lewens te respekteer. Net
so moet ons die spesifieke rol van elke ding in die natuur
respekteer waarby die lewe vergroot word en daarna
strewe om dit nie te vernietig nie.

Almagtige God, U is oral aanwesig;
in die uitgestrektheid van die heelal
en in die kleinste van u skepsels.
In teerheid omhels U alles wat bestaan.
Stort u liefdeskrag ook uit oor ons,
sodat ons die lewe en skoonheid sal beskerm.
Vervul ons met vrede, sodat ons as broers en susters
saam mag lewe en niemand skade aandoen nie.

O God van die armes, help ons om hulle te red
wat op hierdie aarde verstote en vergete is,
maar so kosbaar is in u oë.
Genees ons, sodat ons die wêreld sal beskerm
en nie uitbuit nie,
sodat ons skoonheid sal saai
en nie besoedeling en verwoesting nie.
O! Moeder Aarde!
In u aanskou ons die onpeilbare geheimenis van die Skepper:
Deur die ontvouing van u skoonheid,

verskeidenheid, kreatiwiteit en lewenskrag,
nooi u ons uit om bewus te raak van die geheimenis van ons
éénwees.

onnodige rondryery af te skaal of van vervoer gebruik te
maak wat minder besoedel (saamry of openbare vervoer of
energie besparende enjins).
MAANDAG: Soek artikels op die internet oor afval beheer.
Dink en bid daaroor.
DINSDAG: As u ‘n tuin het, gebruik kompos om minder
staat te maak op chemiese voedingstowwe en verbeter so
die grondgehalte.

“Die verhaal van die Heelal wys ons die ideaal van alle
realiteit. Net soos ons dit in ons eie taal vertel, sal die voëls
dit in hul taal en op hul manier vertel. Ons lees die verhaal
van die Heelal in die bome. So vertel die wind ons ook hulle
storie. Alles wat bestaan vertel op hul unieke manier die
verhaal van die Heelal.
Wat verlang die Aarde?
Kortliks die volgende ...
• Dat haar skoonheid bewonder sal word.

WOENSDAG: Verseker dat voedselafval in ‘n sak apart van
die ander gemors in die vullisdrom gesit word.

• Dat sy geproe word in haar heerlike vrugte.
• Dat ons sal luister na wat sy het om te leer.

DONDERDAG: Ondersoek hoe u voedselvermorsing kan
verminder deur die hoeveelhede wat u vir die familie of
gemeenskap kook aan te pas en gebruik te maak van die
vries- en yskas..
VRYDAG: Maak seker dat u ‘n spesiale sak het vir papier,
glas en plastiese afval. Kyk na maniere om die herwinning
van u huisafval te verbeter.

• Dat haar strenge dissipline gehoorsaam sal word.
• Dat sy versorg sal word as die moederlike bron,

waaruit ons voortkom en waarheen ons terugkeer”.
(Thomas Berry — 1914-2009)
4.

Laat ons bid

SATERDAG: Neem gereeld u glas afval na ‘n munisipale
vullishouer vir glas herwinning.

SONDAG: Liefdevolle God, Skepper van die Heelal, U ken
elke skepsel en sy behoeftes. Vol vertroue bring ons nou
namens die hele Skepping ons versoeke voor U.

SONDAG: Probeer battery en elektroniese afval na die
regte plekke vir herwinning te neem.

Gee ons u Gees om die verbintenis raak te sien wat tussen
alle realiteite bestaan, en die respek wat elkeen van hulle in

hul tyd en ruimte verdien, sodat ons ’n lewegewende
wêreld aan toekomstige generasies kan deurgee. R/
Skepper God, verhoor ons.
MAANDAG: Dat mense van alle gelowe die Skepping
Seisoen sal gebruik as ‘n tyd om hulleself daaraan te
herinner hoe goed die hele skepping is, dat dit ons respek
verdien, dat ons daarvoor sal bid en sal werk vir die welsyn
daarvan. R/ Skepper God, verhoor ons.
DINSDAG: Dat die Kerk en geloofsgemeenskappe in die
noodkreet van die natuur die tekens van die tye sal lees en
erken dat dit gewond is deur die mens se onvermoë om sy
roeping as bewaker van alles wat bestaan raak te sien. R/
Skepper God, verhoor ons.
WOENSDAG: Dat internasionale organisasies sal opstaan
teen die uitbuiting van die hulpbronne wat so vrygewig
deur Moeder Aarde aangebied word, asook vir al ons
broers en susters wat in ellende verkeer a.g.v. die
vermorsing en misbruik van die natuur deur individue en
nasies. R/ Skepper God, verhoor ons.
DONDERDAG: Dat hulle wat in politiek betrokke is, asook
elke landsburger, al hoe meer bewus sal word dat enige
aksie wat nie die omgewing eerbiedig nie, ook die bestaan
van die mensdom en die grondslag van vrede ondermyn. R/

Skepper God, verhoor ons.

VRYDAG: Dat hulle wat in God glo binne hul eie
godsdienstige tradisies ‘n spiritualiteit en praktyk sal
ontwikkel wat ooreenstem met ons herkenning van die
natuur se goedheid en so bydra tot die groei van ‘n wêreld
van liefde, geregtigheid en vrede, waar alle lewende
wesens hul Skepper loof. R/ Skepper God, verhoor ons.
SATERDAG: Dat die voorbeeld van die heilige Franciskus
jongmense sal inspireer om op ‘n volwasse manier te kies
vir ‘n leefstyl wat onselfsugtig volhoudbaar is, eko-stelsels
sal bewaar, almal se toegang tot basiese hulpbronne sal
waarborg en praktyke sal aanmoedig wat die fundamentele
regte van elke mens en skepsel sal respekteer. R/ Skepper
God, verhoor ons.
SONDAG: Dat ons almal wat deelneem aan die Sondag
Eucharistie, God die gawes sal aanbied wat die aarde ons
gee en mensehande gemaak het, en bereidwillig sal wees
om gehoor te gee aan God se woord wat ons oproep om
profete te wees van ’n skepping wat vernuwe word deur die
lyding, dood en opstanding van Jesus. R/ Skepper God,
verhoor ons.
5.

Kom ons doen iets

SONDAG:

Vind maniere om minder te besoedel deur

