Keltische Gebeden voor Elke Dag

Ochtendgebed 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.

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 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.

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

