Zegen van de H. Clara van Assisi
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In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
De Heer zegene u en behoede u.
Hij tone u zijn aanschijn
en ontferme zich over u.
Hij wende zijn gelaat naar u toe
en geve u vrede (Nu 6,24-26),
aan u, mijn zusters en mijn dochters,
en aan alle anderen die zullen komen
en zullen blijven wonen in uw gemeenschap,
en ook aan al die anderen,
zowel degenen die er al zijn
als die nog zullen komen,
die tot het einde zullen volharden
in alle andere kloosters van de arme vrouwen.
Ik, Clara, dienstmaagd van Christus,
plantje van onze zeer zalige vader, de heilige Franciscus,
zuster en moeder van u
en van de andere arme zusters,
- zij het ook een onwaardige ik vraag onze Heer Jezus Christus
door zijn barmhartigheid
en door de voorspraak
van zijn allerheiligste moeder,
de heilige Maria,
van de heilige aartsengel Michaël
en van alle heilige engelen van God,
van de zalige Franciscus, onze vader,
en van alle heilige mannen en vrouwen:

8.

moge de hemelse Vader
u zijn allerheiligste zegen geven
en deze zegen bekrachtigen
in de hemel en op aarde.
9. Op aarde
door u rijk te maken
in zijn genade en in zijn deugden
te midden van zijn dienaren en dienaressen
in zijn strijdende kerk.
10. En in de hemel
door u te verheffen en te verheerlijken
in zijn zegevierende kerk
te midden van zijn heiligen, mannen en vrouwen.
11. Ik zegen u tijdens mijn leven
en na mijn dood,
zoals ik dat kan
en meer dan ik kan
met alle zegeningen
12. waarmee de Vader van alle barmhartigheid (2 Kor 1,3)
zijn zonen en dochters heeft gezegend
en hen nog zal zegenen
in de hemel en op aarde,
13. en waarmee een geestelijke vader en moeder
hun geestelijke zonen en dochters hebben gezegend
en nog zullen zegenen.
Amen.
14. Wees mensen die altijd [God en] uw ziel
en de ziel van al uw zusters liefhebben.
15. En wees er altijd bezorgd voor
te onderhouden wat u aan de Heer hebt beloofd.
16. De Heer zij altijd met u
en wees toch altijd met Hem.
Amen.

