Keltische Gebeden voor Elke Dag

Ochtendgebed 16 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.

het ware de rechterarm van God bij de elleboog
grijpen om kansrijke deuren te bereiken en te
openen, die zeker gesloten zouden blijven door ons
gebrek aan gebed.

Opening:

Als de geestdrift afneemt of verdampt moeten we
onderzoeken of we ten onrechte de raad hebben
gekregen om ‘geduld te hebben’; of misschien de
geestdrift vanaf het begin misplaatst was en onrijp
en of die mogelijk een verkeerd plan in gang heeft
gezet, omhelst in overhaast enthousiasme. Het blijft
een feit dat het makkelijker is om de koers te
wijzigen van een voertuig dat al in beweging is dan
om er een aan te duwen waarvan de motor heeft
vergeten hoe hij werkt. We hebben harten nodig
die branden van verlangen om mee te werken aan de
komst van het Koninkrijk, die niet zullen rusten
totdat zijn stralende licht verschijnt bij de
middagzon.

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 69:9a; Jes 59:12-19; Tit 2:14

Lezing van de dag:
WEES GEDULDIG VOOR ZOVER DAT IN
OVEREENSTEMMING IS MET GEESTDRIFT
Geestdrift betekent bezieling, kracht, vurigheid.
Geduld is allemaal goed en wel, maar niet als het
geestdrift wegspoelt en de gerichtheid en kracht
ervan uitdooft. Als het niet mogelijk is om de
geestdrift tot actie te brengen dan kan deze vorm
worden gegeven in dringend gebed, waarbij we als

Meditatie voor deze dag van de maand:
SINT AIDANS GEBED VOOR HET HEILIGE EILAND
VAN LINDISFARNE

Heer, dit kale eiland,
maak het een plek van vrede.
Hier wone de vrede
van hen die uw wil doen.
Hier wone de vrede
van een broeder die mensen dient.
Hier wone de vrede
van heilige monniken die gehoorzamen.
Hier wone de vrede
van eredienst bij nacht en dag.
Moge dit eiland uw heilige eiland zijn,
ik, Heer, uw dienstknecht, Aidan,
zeg dit gebed.
Wilt u er nu voor zorgen?
Amen.

Vrij gebed voor andere mensen
Gebed:
Christus, wil me als een licht
verlichten en leiden.
Christus, wil me als een schild
overschaduwen.

Keltische Gebeden voor Elke Dag

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.
Christus als een licht;
Christus als een schild;
Christus naast mij
aan mijn linker- en aan mijn rechterzijde.

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

