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.

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 63:1-3; Gen 12:1; Han 1:8

Lezing van de dag:
Om wat voor reden dan ook deelden veel vroege
Keltische christenen het verlangen om te reizen. In
tegenstelling tot het rode martelaarschap waarin je je
leven offert voor Christus, of het groene martelaarschap waarin je meedoet aan strenge boetepraktijken, traden zij toe tot het witte martelaarschap waarin ze jarenlang ver van huis en haard verbleven
voor de zaak van het evangelie. (De Kelten hadden
een speciaal woord, hiraeth, voor het buitengewone
verlangen naar thuis dat verbonden was aan deze
laatste vorm van martelaarschap; vanwege hun diepe liefde voor hun familie werd dit beschouwd als
het allerzwaarst om te verdragen.)
Met Sint Patrick als eerste voorbeeld kozen Keltische zendelingen uit diepe toewijding aan Christus
voor deze manier van leven.
Edward Sellner, Wijsheid van de Keltische Heiligen

Meditatie voor deze dag van de maand:
RUST EN INKEER
In rust en inkeer ligt jullie redding.
In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.
Maar wij wilden op onszelf vertrouwen
en staan in onze eigen kracht;
we zullen die dag beschaamd staan.
En toch wacht de Heer op het ogenblik
dat hij jullie genadig kan zijn
zoals hij heeft gezegd.
En hij, hij zal jullie klein krijgen
zodat hij jullie kan zegenen
met zichzelf.
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Gelukkig de mens die op hem wacht
Want hij zal niet langer wenen,
noch bevreesd zijn.
Volk van Jeruzalem,
Je hoeft geen tranen meer te storten,
want de Heer zal zich over je ontfermen
En je zijn liefde laten zien,
zoals hij gezegd heeft.
En hoewel hij jullie brood geeft in de benauwenis
en water in de nood,
met jullie eigen ogen
zullen jullie je Koning zien,
en jullie zullen zeggen,
jullie zullen zeggen:
Gezegend is hij! Gezegend is hij!
Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer!
Gezegend is hij! Gezegend is hij!
Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer!
Haal je beelden omver
en de afgoden die je hebt gemaakt,
want de Heer heeft een vuur bereid
om de aarde te bedekken.
En de majesteit van de Heer
zal neerdalen op zijn berg
op die dag.
En de wet van de Heer
zal uitgaan van Sion.
in zijn naam.
En alle volkeren van de aarde
zullen zich neerbuigen voor die ene
die ze hebben doorstoken.
En de armen op aarde
zullen zich verheugen:
De Messias is gekomen!
Jezus! Immanuel!
Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer.
Leeuw van Juda,
Gezegend is hij die komt
in de naam van de Heer.
Haal je beelden omver
en de afgoden die je hebt gemaakt,
want de Heer heeft een vuur bereid
om de aarde te bedekken.
Bij Jesaja 30

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.

	
  

