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Zegen van onrust 

Moge God ons zegenen met onrust

over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties

zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid

over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen

zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen

te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog

zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid

om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld

zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
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