Keltische Gebeden voor Elke Dag

Ochtendgebed 14 maart 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.

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 85:2-8; 1 Kon 18:44-45; Mat 25:1-13

Lezing van de dag:
Naar beneden kijkend zag ik Schotland, Engeland,
Wales, en naar het noordwesten, Ierland. De
boomtoppen op de heuvels en de opeen gepakte
wolken verborgen de mensen. Plotseling
verschenen kleine, flikkerende lichtjes. Ze waren
verspreid over al de eilanden. Ik kwam dichter bij
het land. Het licht was een vuurgloed. Er brandden
vuren vanaf de noordelijkste punt van Schotland tot

aan Land’s End op het uiterste puntje van Cornwall
in het zuiden van Engeland.
Weerlicht flitste naar beneden vanuit de lucht
boven mij. Ik zag het de grond raken met
flikkerende snelheid, waardoor ieder vuur als het
ware ontplofte en ze allemaal samen veranderden in
stromen van licht. Ze brandden, als was het lava,
vanaf de noordelijkste punt van Schotland een vurig
pad naar beneden, tot aan Land’s End. Het vuur
werd niet tegengehouden door rivieren, beken en
meren, integendeel, het verspreidde zich zelfs over
de zeeën naar Ierland en het vasteland van Europa.
Toen zei de Heer: “Ik zal de duisternis doordríngen
met een aanraking van mijn kracht. Met een
snelheid als van weerlicht zal ik de kracht van mijn
Geest ontketenen door vernieuwde mensen die
geleerd hebben hoe ze zich moeten laten leiden door
de Geest. Ze zullen op een onweerstaanbare manier
uitbarsten in een getuigenis dat elk deel van de
Britse maatschappij zal raken. Ik zet hen op
strategische plaatsen om de boerderijen, dorpen en
steden aan te raken. Niemand zal zonder een
getuige zijn, of het nu gaat om kinderen op school,
boeren op het veld, arbeiders in fabrieken en havens,
studenten op universiteiten en aan hbo’s, de media,
de pers, de wereld van de kunst of de regering.
Ik leek een leger te zien van allerlei soorten mensen
die naar het vasteland van Europa gingen met een
bediening vol compassie - actieve, zorgende
gemeenschappen die op basisniveau op elkaar
betrokken waren en overal Gods liefde deelden. Ik
zag de lege wiegen van Europa, zijn kerken, met
daarin een aankomende generatie van christelijke
leiders.
Jean Darnall, Amerikaans evangeliste. Zij kreeg bovenstaand
visioen tot drie keer toe, de laatste keer tijdens een bezoek aan
Engeland in 1967. Citaat uit: Heaven, Here I Come (Hemel, hier
kom ik) 1974.

Meditatie voor deze dag van de maand:
HET VELD
Elke vloek wordt tot een zegen
voor de mensen van Gods keus.
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Niets houdt zijn belofte tegen,
hij schenkt ons zijn goedheid, heus,
zelfs al strijdt de vijand zwaar,
Jezus maakt al Gods beloften waar.
Jezus is de oase voor mijn ziel
op plaatsen waar nooit regen viel.
Overvloedig geeft hij, boven mate
vult Hij d’eens zo lege vaten,
Giet zijn water op de grond
levend water vloeit in ‘t rond.
Zie het land, vol droogt’ en puin.
Hij maakt het een frisse tuin;
vreugd’ en vrucht, en geen gezucht.
Licht doorbreekt het duister,
hoog en laag ontspringt het water
in ‘s Vaders veld klinkt het geklater.
Satan probeert, maar kàn niet slagen,
de hel zal Gods werk geen moment vertragen.
Duisternis vlucht waar ‘t licht is aangedaan;
God bevestigt zijn hemel in ons bestaan.
in onze harten, en op deze plaats,
zien we het stralen van zijn gelaat.
Bij Rechters 1:14-15, Numeri 24:1-10, Psalm 126:3-4

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.

