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Inleiding 

Het probleem van de hedendaagse mens is dat velen zich hun ziel 
niet herinneren, en zich eenzaam en verlaten voelen. Als u zich zo 
voelt, dan zullen deze gebeden uw hart openen en met vreugde vul-
len. Zo kunt u zelf uw leven veranderen en er een diepe betekenis 
aan geven, want innig geloof en liefde zijn almachtig, u hoeft alleen 
maar te beginnen... 



Gebeden tot God de Vader



1. Gebed tot de hemelse Vader 

Wij staan in gebed voor de Heer en buigen nederig ons hoofd. 
Wij openen onze onwaardige lippen en loven Zijn heilige naam. 
Wij berouwen vele zonden voor de Heer van hemel en aarde. 
Vergeef ons en reinig ons van onze zonden, en leid ons naar de 
geestelijke verlossing.  
Hemelse Vader, Heer van hemel en aarde, wij berouwen onze zon-
den ten overstaan van U, 
Aanvaard ons gebed van berouw en leidt ons naar het Koninkrijk 
van de hemel. 
Heer, wij werpen ons aan Uw voeten, zend ons geestelijke begelei-
ders, 
Om volgens hun aanwijzingen de beloofde werelden te betreden. 

Heer van het universum, Schepper van alle werelden, uit dankbaar-
heid voor ons vreugdevolle leven, 
Prijzen wij door de eeuwen heen zingend Uw naam, want Gij zijt 
onze Heer en geestelijke Meester. 
Al het goede in het heelal komt van de Heer, de Schepper van alle 
werelden. 
Help ons om Uw geboden op te volgen en Uw  zegen te ontvangen.  

Hemelse Vader, vergeef ons dat wij van het pad van innerlijke ont-
wikkeling zijn afgedwaald, 
Leid ons op het pad van geestelijke volmaking. 
Geliefde Heer, Die eeuwig verblijft in goddelijke pracht, 
Begunstig ons met Uw aandacht, en sta ons toe om U te  aanschou-
wen. 

Heer van het heelal, onze Schepper, leid ons op het pad van eenwor-
ding met U. 
Zonder Uw liefde is er voor ons geen vreugde in de wereld, 
Zonder Uw genade, Koning van alle werelden, ontzagwekkende en 
barmhartige Heer. 
In U, Heer van de hemel, zijn onze vreugde en verdriet. 

Sta ons toe, Heer, om nederig tot U op te stijgen 
En Uw majesteit in het geheim te aanschouwen, want al onze vreug-
de is in Uw liefde. 
Hemelse Vader, luisterrijke glorie in de hemel, 

8



Daal af naar Uw schepselen, die U voor altijd liefhebben. 

Wend Uw blik, Heer van het heelal, naar hen die voor U buigen. 
Koning van de beloofde hemelse verblijfplaatsen en Schepper van 
onze zielen, 
Vol bewondering buigen wij voor U, verlicht ons met Uw liefde, 
En geef ons de kracht om op het pad van transformatie op te stijgen. 

Gij zijt onze Heer en Schepper, en al ons  streven is op U gericht, 
Op U, geliefde Heer van het heelal, onze ware Leraar. 
Hemelse Vader, eeuwig schitterend in de hemel, wij bidden U om 
liefde en bescherming, 
Leer ons, o Heer, om iedere dag geestelijk werk te doen. 

Wij danken U, God, voor Uw geduld en clementie voor onze zonden. 
Wij danken U, Heer van het heelal, voor Uw liefde en zorg voor ons, 
dwaze kinderen, 
Wij danken U, Die onze Moeder en Vader zijt in een luisterrijk Per-
soon
En Die hen die tot U opstijgen omringt met zorgzame liefde. 

Hemelse Vader, Heer van hemel en aarde, ontvang ons gebed, 
Reinig onze harten van ontelbare zonden, sta de sluwe duivel niet 
toe
Dat hij ons weghoudt van het pad van transformatie en reinig onze 
zielen van het kwaad, 
En red ons, en laat ons toe in Uw eeuwig koninkrijk, want Gij zijt 
onze Schepper en Maker. 

O Heer, wij werpen ons voor u ter aarde en bidden om hulp op het 
pad van transformatie, 
Hemelse Vader, wij loven U en Uw heilige naam, 
Ter Uwer glorie, o Heer, offeren wij iedere dag gebeden: 
Leer ons, hemelse Vader, om dagelijks geestelijk werk te doen. 

9



2. Verlicht ons, Heer 

O Heer, Gij Die in eeuwige luister in de hemel zijt, help ons naar U 
koninkrijk op te stijgen
En Uw onuitsprekelijke naam in nederigheid te loven. 
Red ons, o Heer, van de aanvallen van de duivels en van het afvallen 
van het pad. 
Reik ons een helpende hand en zet ons op het pad van transforma-
tie. 
Gun ons een sprankje hoop en kennis om Uw heilige naam waardig 
te zijn. 
Leer ons om hemels goed te verwerven en op te stijgen naar de 
eeuwige werelden, 
Laat hen die U roepen niet zonder geestelijke leiding zijn. 
Voor de bloei van Uw koninkrijk, leer ons geestelijke verheffing. 

O Heer, verlicht de geesten van hen die onwaardig zijn en wijs de 
weg naar de hemelse Stad. 
O Heer, reik ons Uw zegenende hand en leer ons geestelijke trans-
formatie. 
O Heer, laat ons, ongelovigen, niet omkomen, wijs ons de weg naar 
Uzelf.  
O Heer, wees barmhartig voor hen die zonder ophouden naar U 
streven. 

O Heer, leer ons geestelijke verheffing, Uw goedheid waardig te zijn. 
O Heer, wijs ons het pad van licht en opstijgen, want wij kwijnen 
weg in de duisternis. 
O Heer, toon ons de weg van de vreugde, opdat wij Uw heerlijkheid  
kunnen aanschouwen. 
O Heer, verlicht Uw zonen op dat zij met nederigheid naar U opstij-
gen. 

O Heer, leid ons op het pad van transformatie, want wij willen niet 
omkomen in de hel. 
Hemelse Heer, wijs ons het pad, opdat wij een begin kunnen maken 
met tot U op te stijgen.
O Heer, laat de verloren zielen niet in de lafheid van ongeloof om-
komen. 
Leer ons, o Heer, Uw wegen, want onze zielen sterven zonder U. 
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O Heer, verlicht onze zielen en leid ons naar geestelijke ontwikke-
ling. 
God, laat ons niet in de duisternis omkomen, wijs ons de weg naar 
U. 
O Heer, wijs wie het waardig is de wegen naar Uw hemelse taber-
nakelen, 
Want zonder U, o Heer, verdwalen wij bij onze vele zwerftochten. 

Vergeef ons, o Heer, en wijs ons het opgaande pad dat naar Uw ko-
ninkrijk. 
Leer ons Uw barmhartigheid, zodat wij ons niet van hulpbehoeven-
den afkeren.
O Heer, ter glorie van hemel en aarde, wijs ons het pad naar het 
hemels koninkrijk. 
O God, wij reinigen onze zielen door berouw en hopen zo Uw gena-
de te ontvangen. 

Leidt ons, o Heer, op de wegen van het hart, want wij leven in duis-
ternis. 
Bescherm ons, o Heer, tegen de doortrapte duivels en de destruc-
tieve verleidingen. 
Laat ons niet achter in de geestloze duisternis, laat onze zielen niet 
omkomen, 
Sta niet toe, o Heer, dat de demonen ons van het opgaande pad af 
sleuren. 

Laat, o Heer, de sluwe duivels onze zielen niet in verleiding brengen 
en ons levend in de hel duwen. 
Leer ons, o Heer, de moeilijkheden van het pad te overwinnen en 
Uw geboden te volgen. 
Verlicht ons denken met Uw licht, o Heer, open onze geestelijke 
ogen,
Opdat wij vol vreugde Uw goddelijke pracht mogen aanschouwen. 
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3. Laten wij onze Vader in de hemel loven 

O glorierijke God, Koning van hemel en aarde, wij loven Uw heilige 
naam. 
Wij werpen ons voor U ter aarde, Heer van het heelal, eeuwig schit-
terend in de hemel. 
In vervoering staan wij voor Uw majesteit, en wij verheerlijken U. 
Heer van het Heelal en Schepper van onze zielen, wij schenken U 
nederig ons vertrouwen. 

Wij aanbidden de Schepper van de miljarden melkwegen en het le-
ven daar, 
Onze lippen zingen onvermoeibaar ter ere van Uw majesteit door 
alle eeuwen heen. 
O Heer, vergeef ons zondaars, wij weten niet wat wij U kunnen te-
ruggeven voor Uw genade:  
Uw vrijgevigheid kent geen grenzen, en wij, Uw schepselen, zijn 
vervuld van bewondering voor U. 

O glorierijke en ongeschapen Heer, Die eeuwig in heerlijkheid ver-
toeft, 
Wij staan stil voor Uw genade, geliefde Vader. 
Heb medelijden met ons, o Heer, die slaven van onze hartstochten 
zijn, en leer ons hoe ze te beheersen. 
O God, Heer van het oneindige heelal, verbijsterd verwonderen wij 
ons over U. 

Genadevolle en ongeschapen Heer, wij stellen ons vertrouwen in 
Uw genade. 
Heer van het heelal, Gij schiep ons uit geestelijk licht naar Uw eigen 
beeld. 
Laat ons Uw majesteit kennen door diep in onze zielen door te drin-
gen 
Sta ons toe, o Heer, om ons geestelijke wezen te kennen, 
Dat alleen maar een weerkaatsing van Uw hemelse pracht is. 

Laat ons, o Heer, niet in geestloze blindheid sterven. 
Leer ons, o Heer, om naar de hogere werelden van Uw luister op te 
stijgen. 
Geef ons, o Heer, de kracht om onze hogere natuur te kennen, die 
Gij geschapen hebt. 
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Geef ons, o Heer, dat wij de wil kennen van onze hoogste geest, die 
bij U woont. 
Hemelse Vader, maak dat wij in universeel bewustzijn wonen. 
Hemelse Vader, leer ons om naar het goddelijk bewustzijn op te stij-
gen. 
Sta ons niet toe, Heer, om eeuwenlang in de illusies van deze wereld 
te dwalen. 

Sta ons niet toe, o Heer, om onze goddelijke natuur te vergeten, 
Die Gij verborgen hebt in de diepten van onze harten. 
Sta, o Heer, de duivel niet toe om onze zielen door zijn verleidingen 
aan hem te ketenen. 
Sta ons niet toe, o Heer, om de eenheid met  U te vergeten. 

Laat ons, o Heer, niet misleid worden door de begoochelingen van 
de prins der wereld, 
Maar wijs ons de paden van transformatie. 
Laat ons, o Heer, het opgaande pad naar de hoogste Waarheid zien, 
Want we hebben lang onwetend in de ondermaanse werelden ge-
dwaald.  

Onthoud ons niet, o Heer, Uw voorschriften wanneer wij dwalen in 
illusies, 
Wek in ons het bewustzijn van de opperste Waarheid, 
Laat ons niet eeuwig sluimeren in de werelden die U geschapen 
hebt, 
Wek ons op tot het geestelijk leven in eenheid met U. 
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4. Lofzang op de majesteitelijke wetten                                     
van de hemelse Vader

Wij verheerlijken de Heer, de grote Schepper van menselijke zielen, 
Die Zijn heilige wetten naar de zondige aarde bracht, 
En Die ons beval om zonder ophouden naar de geestelijke werelden 
te streven,  
Opdat wij niet in het vuur van Gehenna vallen en niet levend naar 
de hel gaan, 
Door onze zonden, die ontelbaar en afschuwelijk zijn in Zijn ogen. 

De Heer van het heelal, de Schepper van hemel en aarde, 
Droeg ons op om ons aan de wetten van het geestelijke pad te hou-
den, 
Opdat wij niet van Zijn genade en bescherming wegvallen, 
En van Zijn hand wegvallen en verstrikt raken in de netten van de 
duivel, 
De boosaardige en sluwe vijand van het menselijk ras.  

Zegen ons, o Heer, om door moeilijkheden heen naar de hemel op 
te stijgen, 
Om in Uw universele gelukzaligheid te vertoeven. 
Vergeef, o Heer, als wij van het pad afdwalen 
Want meer dan eens vielen wij daarvan af, 
En dan deden wij boete, en hebben U weer verraden. 
Geef ons de kracht, o Heer, om onze zwakheid en ons ontoereikend 
geloof te overwinnen. 

Hemelse Vader, Schepper van het heelal, door moeilijkheden heen 
streven wij naar U, 
Want wanneer wij overwinnen, blijven wij in Uw genade. 
Hemelse Vader, maak dat wij de wetten van het opstijgen naar de 
geestelijke werelden begrijpen, 
De wetten die Gij hebt geopenbaard ten behoeve van de geestelijke 
verlossing van het menselijk ras. 

Hemelse Vader, help ons onze onverschilligheid te overwinnen 
En onze achteloosheid ten aanzien van Uw geestelijke wetten. 
Vergeef ons, o Heer, ons ontoereikende geloof ten aanzien van Uw 
leringen. 
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Help ons, o Heer, om ons ongeloof in het geestelijk opstijgen te 
overwinnen.  

Wij danken de Heer voor Zijn wetten, die het pad naar de hemel 
wijzen
En de noodzaak van geestelijke ontwikkeling, 
Deze  wetten leren ons over geestelijk leven 
Leiden ons naar geluk en onpersoonlijke liefde. 

Heer van hemel en aarde, inspireer ons om onophoudelijk tot U te 
bidden, 
Vergeef ons als wij afwijken van de wetten van het geestelijke pad, 
die zijn gegeven om in U op te gaan. 
O grote en rechtvaardige Heer, geef ons begrip voor het opstijgen 
naar de hemel. 
Hemelse Vader, geef ons de kracht om op het geestelijke pad vol te 
houden. 

Hemelse Vader, geef ons de kracht om ons geestelijk te transforme-
ren, 
O oppermachtige Heer, geef ons de ijver om de wetten van het gees-
telijke pad na te leven, 
O almachtige Heer, geef ons de nederigheid om ons niet tegen Uw 
wil te verzetten 
En constant op te klimmen om Uw liefde in ons te doen ontvlam-
men. 

Hemelse Vader, geef ons gehoorzaamheid aan de vermaningen op 
het pad, 
O rechtvaardige Heer, geef ons de wil om tot het Koninkrijk van de 
hemel op te stijgen; 
O Heer, laat ons niet wegvallen van Uw genade en overgeleverd te 
zijn aan de willekeur van de duivel. 
O Heer, nederig aanbidden wij U, onze geestelijke Raadsman.  

Wij knielen voor de universele wetten van het opstijgen tot de Heer, 
Die ons worden gegeven voor het geestelijk opstijgen naar de we-
relden van goddelijke liefde. 
Wij buigen het hoofd in bewondering voor de liefde van de Heer
En stijgen snel op naar Zijn grote troon. 
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Hemelse Vader, genadevol en rechtvaardig, 
Maak dat wij op het pad van het geestelijk opstijgen de gelukzalig-
heid van Uw liefde kennen, 
Wij zijn slechts gasten in Uw heelal, die het streven naar U zijn ver-
geten. 
Verlicht ons pad van geestelijke ontwikkeling met Uw pracht en Uw 
liefde. 
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5. Hemelse Vader, laat de duivel niet toe

Laat, o Heer, de doortrapte duivel niet onze zielen verduisteren 
En het licht van Uw eeuwigdurende aanzicht overschaduwen. 
Laat hem, o Heer, onze harten niet verduisteren, 
En ons de geestelijke ontwikkeling doen vergeten. 

Verbied, o Heer, de demonen om het licht van Uw naam te verduis-
teren. 
Laat ons, met ons kleine geloof, niet de gevangenen worden van 
hun sluwe streken,. 
Geef ons de kracht en de nederigheid om naar de hemel op te stij-
gen, 
Geef ons de onverschrokken wil om het vuur van Gehenna op af-
stand te houden.  

O Heer, hemelse Vader, geef ons de intelligentie om het geestelijke 
pad te volgen, 
Geef ons geloof om alle obstakels op het pad te overwinnen. 
O Heer van hemel en aarde, wij buigen voor Uw majesteit; 
Laat ons in stilte Uw universele pracht en Uw macht aanschouwen. 

O Heer, leid ons op het pad van geestelijke ontwikkeling, 
Leer ons, o Heer, grote Schepper van het heelal, 
Naar Uw koninkrijk op te stijgen en ons bewust te zijn van de gees-
telijke wetten, 
Want wie zich er niet aan houdt valt weg van Uw genade en liefde. 

Zonder Uw leiding en liefde, o Heer, storten wij, zondaars, in de hel, 
In handen van de genadeloze duivel, de vijand van het menselijk 
ras. 
Hij zal onze zielen kluisteren en ons veroordelen tot hartverscheu-
rend lijden, 
En zich verheugen over het lijden van onze zielen, en die in het hel-
levuur tot as verbranden. 

Heer van hemel en aarde, maak dat wij niet omkomen door zondige 
verleidingen, 
Geef ons de kracht om stevig op het pad te staan, en het geestelijke 
werk niet na te laten. 
O Heer, sta ons genadig toe om Uw universele Geest te kennen, 
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Uw ware liefde te voelen en geen twijfels te hebben over het gees-
telijke pad. 

Wij zijn verrukt over de geestelijke majesteit van de Heer, onze he-
melse Koning. 
Wij buigen ons voor Zijn universele liefde en mededogen. 
O geliefde Heer, laat ons begrijpen  
De noodzaak van het pad van geestelijke transformatie. 

Leer ons, o Heer, om op te gaan in Uw universele liefde 
En nederig Uw goddelijk gelaat te  aanschouwen. 
Grote Heer, geliefd en onbereikbaar, nabij en onbereikbaar, 
Openbaar Uzelf aan onze harten en breng ons in vervoering met 
Uw liefde. 

Wij knielen berouwvol voor de Heer en hopen op Zijn vergeving. 
Hij is diep verborgen in de ziel van ieder van ons, 
Je kunt Hem alleen met een rein hart en een geestelijk oog aan-
schouwen, 
Wij danken Hem dat Hij ons wijst op het pad naar het Koninkrijk 
van de hemel. 
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6. De macht en majesteit van de Heer Sabaoth

Machtige Heer van het heelal, onze kracht en steun, 
Wij beloven de paden te volgen die naar U leiden.  
De Heer van het heelal is onze machtige beschutting en bescher-
ming. 
God ziet ons allen, door ruimte en tijd heen. 

Onzichtbaar waakt Hij over Zijn kinderen en hun daden, 
Wie Zijn wetten breekt kan Hem niet ontsnappen, 
En voor zijn Alziend oog verbergen. 
God is groot en alomtegenwoordig, en Zijn wil geldt voor het hele 
universum. 

De gedachte van de Heer is in ieder schepsel, in alle mensen, 
En er is geen plek in het universum die Zijn wil niet bereikt. 
De almachtige Heer schittert eeuwig in de hemel, 
En vult alle ruimte en tijd met Zichzelf.  

De kracht van de Heer is groot, en in het heelal is niemand Hem 
gelijk. 
De kracht en grootheid van de Heer omarmt alle werelden, 
Niets in het heelal kan voor Zijn oog verborgen blijven. 
De kracht en grootheid van de Heer omarmt al het zichtbare en on-
zichtbare. 

De grootheid van de Heer wordt in alle werelden van het universum 
verheerlijkt, 
En geen schepsel in het universum kan zich voor Zijn oog verber-
gen. 
God is almachtig en Zijn gerechtigheid wordt in alle werelden ver-
heerlijkt, 
Er is geen plek in het universum waar aan Zijn straf ontkomen kan 
worden. 

God bracht alle werelden de geestelijke wetten om naar de hemel 
op te stijgen, 
En degenen die ze breken wijzen Zijn genade af, 
Hij wendt Zijn stralende gelaat af van hen die niet berouwen, Hij 
laat hen over aan hun lot, 
En zij zullen veel leed doorstaan en gekweld worden. 
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Zij zullen vallen onder de universele wet: oog om oog, tand om tand. 
En zij zullen lijden onder hun daden omdat zij de genade van de 
Heer afwezen, 
Zij zullen de vruchten van hun schandelijke daden oogsten, 
En zij worden meerdere malen zwaarder gestraft dan de zondige 
daden die zij hebben begaan.  

Hun zielen zullen in de hel lijden en gepijnigd worden totdat zij be-
rouw tonen, 
En ernstig leed ondergaan, en gemarteld worden, 
Totdat zij tot de Heer van de hemel schreeuwen om medelijden en 
genade, 
En honderdmaal meer tranen hebben gestort als het lijden van hun 
slachtoffers. 

En de Heer zal tot aan het eind der tijden volgens Zijn wet in het 
heelal heersen, 
De macht van de Heer is groot, en niemand kan Hem verslaan. 
Niemand kan Zijn wil weerstaan, Hij heeft in het heelal zijn gelijke 
niet. 
De macht van de Heer is groot, en bereikt alle werelden en aan Zijn 
wil is niet te ontkomen. 

Groot is de macht van de Heer, niemand kan Hem en Zijn majesteit 
weerstaan. 
Met Zijn toestemming bestaan de hel en het paradijs in het heelal. 
De hel is er voor de bestraffing van zondaars en de hemel voor de 
vreugde van de rechtvaardigen, 
Die tijdens hun leven onophoudelijk de alomvattende Heer tracht-
ten te bereiken. 

Zelfs de duivel, die zich tegen de Heer verzet, bestaat met Zijn toe-
stemming 
Om de zondaars te straffen en de uitverkorenen van de Heer te  be-
proeven. 
Want de goedheid van de Heer wordt alleen aan beproefde zielen 
gegeven, 
En de beloning van de Heer voor de rechtvaardigen overtreft hun 
lijden honderdvoudig. 
De Heer is groot en almachtig, en niets in het heelal is voor Zijn 
ogen verborgen.  
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