
Franciscan call for peace: vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur 

 

 

In het jaar 1219 ging St. Franciscus van Assisi dwars door de vijfde kruistocht heen om de 

sultan van Egypte, Malek Al-Kamil, te ontmoeten. De mannen ontdekten in elkaar een groot 

verlangen naar vrede, ze hadden enkele goede gesprekken. Geïnspireerd gingen zij uit elkaar. 

Terug in Italië deed Franciscus de oproep om met klokgelui op te roepen tot gebed, zoals hij 

de islamitische muezzins vanaf de minaretten had horen doen. Hij schreef ook zijn ‘Lofzang 

op de Allerhoogste God’ waarin hij God aanroept met 33 namen, naar het aantal jaren dat 

Christus’ aardse leven duurde en geïnspireerd op de 99 Schone Namen voor Allah. In het 

kader van het herdenkingsjaar organiseren de Franciscanen, de Orde van Franciscaanse 

Seculieren en de Franciscaanse Beweging verschillende activiteiten in het kader van 

religieuze ontmoeting, dialoog en verbondenheid. 

 Dit jaar valt 4 oktober, het feest van Sint Franciscus, op een vrijdag. Voor moslims 

wordt het middaggebed op vrijdag altijd in de moskee gehouden. In Vlaanderen is daarop een 

initiatief ontstaan die ze de Franciscan call for peace (de franciscaanse oproep voor vrede) 

noemen en die de franciscaanse familie nu ook in Nederland wil verbreiden. 

 Het idee is om op vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur de klokken van zoveel 

mogelijk kerken en kapellen te laten luiden. Dit is tijdens het ‘grote vrijdaggebed’ van de 

moslims. Op hetzelfde moment bidden wij christenen de ‘Lofzang op de Allerhoogste 

God’ en de moslims de ‘99 Schone Namen voor God’. Wij doen dit als uiting van respect 

voor elkaar, om te getuigen dat we broeders en zusters zijn, maar vooral als oproep voor vrede 

in de wereld tussen christenen, moslims en alle andere religies. 

 In België hebben de bisschoppen zich inmiddels achter dit initiatief geschaard, net als 

de eerste moskeeën. Inmiddels doen er in 15 landen samen ruim 250 kerken, scholen en 

moskeeën mee. 

 

Wij willen alle gezindten oproepen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Luid en/of bid je 

mee? Meld je dan ook aan op de website: www.franciscancall4peace.org/inschrijving-

actie. Wie zich aanmeldt ontvangt een gebedskaart! 

Op deze website wordt in kaart gebracht waar ter wereld mensen participeren in dit initiatief.  

 

De tekst van de Lofzang op de Allerhoogste God is als volgt: 

 

1 Gij zijt de heilige Heer, de enige God, 

 Gij die wonderbare dingen doet. 

2 Gij zijt sterk, 

 Gij zijt groot, 

 Gij zijt de Allerhoogste, 

 Gij zijt de Almachtige, 

 Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde. 

3  Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden. 

 Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed, 

 Heer, levende en ware God. 

4  Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh. 4,16) 

 Gij zijt wijsheid, 

 Gij zijt nederigheid, (vgl. Mat. 11,29) 

 Gij zijt geduld, (Ps. 71,5) 

 Gij zijt onbezorgdheid, 

 Gij zijt rust, 
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 Gij zijt vreugde en blijdschap, 

 Gij zijt gerechtigheid en matigheid, 

 Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe. 

5  Gij zijt schoonheid, 

 Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mat. 21,5) 

 Gij zijt beschermer, (Ps. 31,5) 

 Gij zijt behoeder en verdediger. 

 Gij zijt sterkte, (vgl. Ps. 43,2) 

 Gij zijt toevlucht. 

6  Gij zijt onze hoop, 

 Gij zijt ons geloof, 

 Gij zijt liefde, 

 Gij zijt heel onze zoetheid, 

 Gij zijt ons eeuwig leven, 

 grote en bewonderenswaardige Heer, 

 almachtige God, 

 barmhartige redder. 

 

 Deze tekst is tevens te vinden op franciscanen.nl/service/de-lofzang-op-de-

allerhoogste-god 

 

 

Vrede en alle goeds 

Es Salaam aleikum! 
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