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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 35:27-28; Hoogl 5;4; Luc 13:29

Lezing van de dag:
Ik geloof nog steeds in de kracht van het priesterschap, waarin zondige mensen hulp ontvangen van
zondige mensen. Ik geloof in een gezag dat zich
buigt om de voeten te wassen van een arme man. Ik
geloof in een banket waar zondaars leren liefhebben,
doordat ze eten in het gezelschap van hun God. Ik
geloof in ouders die hun kinderen de schoonheid van
het leven leren. Ik geloof in de woorden die God aan

de mensen heeft gelaten, woorden die hoop kunnen
maken uit duisternis en bittere eenzaamheid in
liefde kunnen veranderen. En ik geloof in de mens,
raadselachtig gevormd door God. Ik geloof in de
schoonheid van zijn geest, de kracht van zijn emoties, het vuur en de trouw van zijn liefde. Ik ken zijn
zwakheid, zijn lafheid, zijn verraad, zijn haat. Maar
ik geloof in hem en in zijn dorst naar acceptatie en
liefde.
Ik geloof vooral in God en de macht van zijn overwinning in Christus. Ik geloof in een opstanding die
de mens heeft gered van de dood. Ik geloof in een
Pasen dat de mens heeft doen hopen. Ik geloof in
een vreugde die niet door de dreiging van mensen
kan worden weggenomen. Ik geloof in een vrede die
ik ken in vluchtige momenten en die ik zoek met een
onverschrokkenheid die uit God geboren is. Ik geloof in een leven dat hierna voortduurt, een leven
dat God heeft bereid voor Zijn vrienden.
Ik geloof in begrip, in vergeving, in genade, in geloof. Ik geloof in de liefde van een man voor een
vrouw, en de hare voor hem, en in de hartstocht in
deze uitwisseling hoor ik de stem van God. Ik geloof in vriendschap en haar kracht om zelfzucht in
liefde te veranderen. Ik geloof in eeuwigheid en de
hoop die daardoor geboden wordt.
Fr James Kavanagh, A Modern Priest Looks at his Outdated
Church

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:
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.

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.	
  	
  

