Keltische Gebeden voor Elke Dag

Avondgebed 17 mei Finan
Deze gebeden kan je bidden als je alleen bent; als je met anderen bent, kan je iemand aanstellen om bij de Opening de
oproepen te doen. Het plusje (+) geeft een moment aan waarop je het kruisteken kunt maken.

+ In de naam van de Vader,
en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.
Amen.

Heer, u heeft altijd licht geschonken
in deze duisternis van mij;
En hoewel het nacht is nu,
vandaag geloof ik.

Opening:

Heer, u heeft altijd gesproken
Als de tijd daar rijp voor was;
en hoewel u zich nu in stilte hult,
vandaag geloof ik.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Oproep: Uit de diepte roep ik tot u
Reactie: O Heer, hoor mijn stem.
Oproep: Met mijn hele hart wil ik u prijzen.
Reactie: O Heer, hoor mijn stem.
Oproep: Als u de zonden blijft gedenken, Heer,
Reactie: Wie houdt dan stand? Wie houdt dan
stand?
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar hem,
en verlangt naar zijn woord.

Uitingen van Geloof:
Heer, u heeft altijd gegeven
brood voor de volgende dag;
en hoewel ik arm ben,
vandaag geloof ik.
Heer, u heeft altijd gegeven
kracht voor de volgende dag;
en hoewel ik zwak ben,
vandaag geloof ik.
Heer, u heeft altijd gegeven
vrede voor de volgende dag;
en hoewel bevreesd van hart,
vandaag geloof ik.
Heer, u heeft me altijd bewaard
veilig in tijden van beproevingen;
en nu, beproefd als ik ben,
vandaag geloof ik.
Heer, u heeft altijd gewezen
de weg voor de volgende dag;
en hoewel dat misschien verborgen is,
vandaag geloof ik.

Schriftlezingen:
Ps 116:12; 2 Kron 31:20-21; 2 Kor 9:6-7

Lezing van de dag:
WEES NOOIT GIERIG, MAAR ALTIJD
VRIJGEVIG – ALS HET NIET MET GELD IS,
DAN TOCH WEL IN JE ZIJN
Beda beschrijft de levensstijl van Colman en zijn
gemeenschap in Lindisfarne:
Ze hadden geen andere weelde dan hun vee,
want telkens als ze geld ontvingen van de rijken
gaven ze het meteen door aan de armen. Het
was niet nodig dat ze geld bewaarden, of
onderdak gereed hadden om de heersers van de
wereld te kunnen ontvangen, die alleen naar de
kerk kwamen om te bidden en het woord van
God te horen. Koning Oswy kwam, telkens als
hij in de gelegenheid was, met slechts vijf of zes
leenmannen; en hij ging weg nadat hij zijn
gebeden in de kerk had voltooid. Zelfs als ze er
een keer de maaltijd gebruikten, dan waren ze
tevreden met de eenvoudige dagelijkse kost van
de broeders, en vroegen niets meer dan dat.
Zegen, o Heer, de keuken met uw rechterhand!
Mijn keuken, de keuken van de reine God.
Zoon van Maria, mijn vriend, kom en zegen mijn
keuken.
Mijn vorst, hij geve ons overvloed!
Brigid

Meditatie voor deze dag van de maand:
Hier ben ik, Heer,
gekomen ter volvoering van uw wil.
Hier ben ik, Heer,
in uw aanwezigheid zwijg ik stil.
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Vrij gebed voor andere mensen
Gebed:
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
De Heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de Heer
om de liefde van de Heer te aanschouwen.
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden?
Wacht op de Heer,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de Heer.
Ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel.

Zegen:
Zorg ervoor dat jullie onderling de vrede
bewaren, mijn kinderen,
en hebt elkaar lief.
Volg het voorbeeld van goede mensen van
voorheen
en God zal je troosten en helpen,
zowel in deze wereld
als in de wereld die komen gaat.
+ In de naam van de Vader,
en van de Zoon,
en van de Heilige Geest.
Amen.

