Keltische Gebeden voor Elke Dag

Avondgebed 10 augustus 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 62:3-8; Joz 20:1-6; Joh 8:3-11

Lezing van de dag:
Uit voorzorg heeft God vrijplaatsen laten aanwijzen
ter bescherming van hen die iemand hadden gedood,
zonder dat daarbij sprake was van voorbedachte
rade. Daar konden ze een toevluchtsoord vinden
tegen ieder die de dood wilde wreken. Daar waren
ze veilig.
Toen David vluchtte voor zijn leven, weg van Saul,
verborg hij zich met zijn volgelingen in een grot die
Adullam heette. Anderen haastten zich om zich bij
hem aan te sluiten: ‘allen die een schuld hadden,
allen die ontevreden waren, allen die in nood verkeerden.’ Dit werden Davids machtige helden, van
wie de grote daden beschreven worden in 1 Samuel
22.
We hebben allemaal plaatsen nodig waar we ons
veilig voelen, waar we misstappen uit het verleden
achter ons kunnen laten, waar niemand ons zal veroordelen. Dan kunnen we misschien op weg gaan
en grote daden verrichten – en misschien zelfs op
weg gaan en niet meer zondigen.
Jezus deed niet of het verleden nooit had plaatsgevonden, maar hij leek een manier te hebben gevonden waardoor het niet het einde betekende.
Nu is waar we staan, en vandaag is, laten we het
niet vergeten, de eerste dag van de rest van ons leven.

Meditatie voor deze dag van de maand:
WAT BETEKENEN DEZE STENEN?
Land van mijn vaderen,
wat verlang ik ernaar om terug te keren
en uw grond aan te raken,
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en om opnieuw uw heilige paden te vinden,
veel bewandeld met het Evangelie van Vrede,
maar nu gesluierd in de schaduw van middelmatigheid.
‘Wat betekenen deze stenen’
die geplaatst zijn langs uw kustlijn,
die in gekwelde pijn schreeuwen
- in lof en voorbede tot hem om de vernieuwing van het geloof
dat bloedde om ze daar te plaatsen?
Maar we willen opnieuw
uw heilige paden bewandelen
uw oude ruïnes herstellen
de gebroken altaren repareren
de fundamenten blootleggen
van vele geslachten.
Hoort, landen van het Zuiden
die met uw lege woorden
en met uw uitgekauwde mythen
velen in gevangenschap houden,
die geen interesse hebben
om recht te doen
aan de arme, de weduwe,
degene zonder vader.
Kijk naar het Noorden –
want zie, je Verlosser komt,
gekleed in de armoede van de weinigen
die zijn naam durven te noemen
zonder hem te misbruiken,
in een fluistering
opdat de aarde niet beve
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer.
Armen van JHWH, staat op,
neemt jullie oude mantel op
die op jullie dag heeft gewacht;
bekleed jezelf in diens nederigheid,
want je bent gesteld
tot een struikelblok voor velen.

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.

