Keltische Gebeden voor Elke Dag

Avondgebed	
  7	
  december	
  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 gesproken
Als de tijd daar rijp voor was;
en hoewel u zich nu in stilte hult,
vandaag geloof ik.

Opening:

Schriftlezingen:

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Ps 107:4-5; 1 Kon 19:9-13; Mar 1:35

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.

Lezing van de dag:
Stilte is niet voorbehouden aan kloosters. Eenvoudige gebedsstilte is, als het goed is, van iedereen. Het is van iedere christen die van God houdt,
van iedere Jood die de echo’s van Gods stem heeft
gehoord in zijn profeten, van iedereen wiens ziel
is opgestegen op zoek naar de waarheid, op zoek
naar God. Want waar lawaai is – innerlijk lawaai
en verwarring – daar is God niet!
Woestijnen, stilte, afzondering zijn niet noodzakelijkerwijs locaties maar een hoofd- en hartsgesteldheid. Deze woestijnen kunnen gevonden worden
midden in de stad, en in ons alledaagse leven. We
hoeven er alleen maar naar te zoeken en beseffen
hoe enorm we ze nodig hebben. Het zullen kleine
afzonderingen, woestijntjes, kleine poelen van stilte zijn, maar de ervaring die ze zullen brengen, als
we geneigd zijn om ze binnen te gaan, kan even
opwindend en heilig zijn als alle woestijnen van
de wereld, zelfs die waar God zelf binnenging.
Want het is God die afzondering, woestijnen en
stiltes heilig maakt.

Meditatie voor deze dag van de maand:

Heer, u heeft altijd gegeven
vrede voor de volgende dag;
en hoewel bevreesd van hart,
vandaag geloof ik.

Voor een ieder die gelooft
in de kracht
van het bloed van Jezus
is niets onmogelijk!

Heer, u heeft me altijd bewaard
veilig in tijden van beproevingen;
en nu, beproefd als ik ben,
vandaag geloof ik.

De Heer zal zeker
dat volmaken
dat waarover u zich bezorgd maakt.

Heer, u heeft altijd gewezen
de weg voor de volgende dag;
en hoewel dat misschien verborgen is,
vandaag geloof ik.
Heer, u heeft altijd licht geschonken
in deze duisternis van mij;
En hoewel het nacht is nu,
vandaag geloof ik.

Voor een ieder die gelooft
in de kracht
van het bloed
van het gekruisigde Lam
zal niets onmogelijk zijn!
Geprezen zij het Lam
dat is geslacht vóór
de grondlegging van de wereld
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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.

