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.

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 31:9-13; Jer 32:6-15; Luc 22:54-65

Lezing van de dag:
Te midden van moeilijke omstandigheden moeten
we proberen te volharden in het terugdenken aan
Gods beloften, hem trouw blijven, en ervoor zorgen
dat er iets overblijft waarnaar je kunt terugkeren en
waaraan je je vast kunt houden. Zo kocht Jeremia
een stuk grond, ogenschijnlijk een dwaze stap.
Als geest en verstand krimpen van pijn die een nerveuze lach nooit kan verhullen, en hoop gedwongen
is om de wanhoop in de ogen te zien en alles waar-

naar die nooit durfde vragen; bewust van zwakheid,
schuld of schaamte, de wil geeft het op, de geest
kreunt, en waar we ons vastklampen aan elke strohalm vinden we meer struikelblokken dan stapstenen.

Meditatie voor deze dag van de maand:
JEREMIAS AKKER
Ween, ween niet om mij,
maar ween om uzelf
want de dag is voorbij.
Ween niet om mij,
want de nacht moet komen
voor de morgen.
Dit is de tijd, de tijd
om de Heer te zoeken.
Dit is de tijd, de tijd
om voor hem te wenen
Nu is de tijd, de tijd
om terug te keren.
Zet mijlpalen neer!
Richt je aandacht op de weg die je volgt.
Keer terug,
keer terug,
Vrouwe Israel,
keer terug naar de Heer.

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.
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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.	
  	
  

