
Zonnelied of lofzang van de schepselen
„Allerhoogste, almachtige, goede Heer
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral mijnheer broeder zon, 
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 

…………………….

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.” 
         

  GESCHRIFTEN VAN FRANCISCUS

De lofzang van de schepselen, beter bekend als het 
Zonnelied van Franciscus is de meest bekende tekst 
van Franciscus. Het lied stamt uit het laatste jaar van 
zijn leven. Het bezingt voor alles de verbondenheid van 
de mens met God en met heel de geschapen werkelijk-
heid, een verbondenheid die ook de diepste breuken wil 
overbruggen.

- Bezin vanuit je hart deze lofzang. Wat springt er voor jou 
uit? En wat maakt dit in jou wakker? Wat vind je moeilijk?

- Wat zou de regel „en geen mens is waardig U te noe-
men’’  betekenen?

- „Broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht.’’ 
Wat doet de zon met jou? Is de zon voor jou een afspiege-
ling van wat je als goddelijk mag zien of ervaren? Waarin 
ervaar jij sporen van Gods aanwezigheid in je leven?

- Welke woorden geef jij aan je geloof? Hoe zou je uit-
drukking kunnen geven aan je geloof wanneer woorden 
ontbreken?
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