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wat u nodig hebt
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die alle verstand te boven gaat,
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Omdat het gebed het voornaamste is
in de dankbaarheid die God van ons eist;
bovendien wil God zijn genade
en zijn Heilige Geest
alleen geven aan hen
die van harte en zonder ophouden
Hem daarom bidden en daarvoor danken.
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Bid onophoudelijk,
dank God
onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u,
die één bent
met Christus Jezus,
verlangt.
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Wij kunnen ons vol vertrouwen
tot God wenden,
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naar ons luistert
als we hem iets vragen
dat in overeenstemming is
met zijn wil.
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Bij het bidden moeten jullie
niet eindeloos voortprevelen
zoals de heidenen,
die denken dat ze door hun overvloed
aan woorden verhoord zullen worden.
Doe hen niet na!
Jullie Vader weet immers
wat jullie nodig hebben,
nog vóór jullie het hem vragen.
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