Keltische Gebeden voor Elke Dag
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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.

Opening:
Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de Heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de Heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
Oproep: Wie is het die jullie zoeken?
Reactie: Wij zoeken de Heer onze God.
Oproep: Zoeken jullie hem met heel je hart?
Reactie: Amen. Heer ontferm u.
Oproep: Zoeken jullie hem met heel je ziel?
Reactie: Amen. Heer, ontferm u.
Oproep: Zoeken jullie hem met heel je verstand?
Reactie: Amen. Heer, ontferm u.
Oproep: Zoeken jullie hem met al je kracht?
Reactie: Amen. Christus, ontferm u.

Geloofsbelijdenis:
Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten
dat u de Heilige van God bent.
Lof aan u, Heer Jezus Christus,
Koning van eeuwige luister.

Schriftlezingen:
Ps 94:17; Ex 20:18-21; Joh 14:1-4

Lezing van de dag:
Op het Concilie van Whitby van 664 erkende Colman niet slechts de trouw van de broeders van Lindisfarne en hun leerlingen aan het onderwijs van
Columba, maar ook dat de apostel Johannes aan de
wieg had gestaan van de tak van de Kerk waaraan
zij loyaliteit verschuldigd waren. Diezelfde familiariteit en hetzelfde respect is er bij velen van ons,
met name in de Northumbria Gemeenschap, bij het
horen van namen zoals Columba, Brigid of Cuthbert.

Dit is Jezus, de Timmerman Koning
die bij God vandaan kwam om ons zijn hart te
tonen.
Hij stierf maar kwam terug uit de kaken van het
graf
en beloofde zijn vrienden dat hij altijd bij hen zou
zijn.
Het vuur van zijn liefde zou in hun hart blijven.
En dit is het Huis dat God heeft gebouwd.

Meditatie voor deze dag van de maand:
Het is een moeilijke les om te leren,
vandaag-de-dag,
om bewust je vrienden en familie te verlaten
en de kunst van het alleen-zijn te beoefenen
voor een uur of een dag of een week.
Voor mij is die breuk zeer moeilijk…
En toch, als het eenmaal is gebeurd
ontdek ik dat er een kwaliteit is
in het alleen-zijn die ongelofelijk kostbaar is.
Het leven snelt terug in de leegte
rijker,
meer levendig,
voller dan tevoren.
Anne Morrow Lindbergh

Vrij gebed voor andere mensen
Gebed:
Christus, wil me als een licht
verlichten en leiden.
Christus, wil me als een schild
overschaduwen.
Christus onder mij;
Christus boven mij;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.
Wees vandaag binnenin mij en buiten mij,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
Wees in het hart van ieder tot wie ik spreek;
in de mond van ieder die spreekt tot mij.
Wees vandaag binnenin mij en buiten mij,
nederig en zachtmoedig, en toch almachtig.
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Christus als een licht;
Christus als een schild;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.

Mag hij u thuisbrengen vol vreugde
over de wonderen die hij u heeft doen zien.
Mag hij u thuisbrengen vol vreugde,
opnieuw binnen onze deuren.

Zegen:

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

Moge de vrede van de Heer Christus
met u gaan,
waarheen hij u ook zendt.
Mag hij u leiden door de wildernis,
en beschermen in de storm.

