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GEBED VAN DE GODGEWIJDEN 
 
God van Abraham, van Isaak, van Jakob, 
Vader van onze Heer Jezus Christus en onze Vader, 
aanvaard het gebed dat wij tot U richten. 
Zie met welwillendheid naar ons verlangen naar het goede 
en help ons om met volle overtuiging te leven volgens onze roeping. 
 
Gij, Vader, 
die ons volgens uw plan van liefde 
roept op een vaste plaats of onderweg 
om in de kracht van de Geest te zoeken naar uw gelaat 
laat ons de herinnering aan U in ons dragen 
opdat zij de bron van leven mag zijn, in de eenzaamheid en in de broederschap, 
opdat wij uw liefde kunnen uitstralen in onze tijd. 
 
Christus, Zoon van de levende God, 
die kuis, arm en gehoorzaam, hebt gewandeld op onze wegen, 
onze tochtgenoot in de stilte en in het luisteren, 
bewaar in ons het kindschap als bron van liefde. 
Maak dat wij het evangelie van de ontmoeting leven: 
help ons om de wereld menselijker te maken en broederschap te stichten, 
en om samen te dragen: de lasten van wie vermoeid is en niet meer zoekt, 
en de vreugde van wie wacht, van degene die heeft gezocht, 
van wie tekenen van hoop bewaart. 
 
Heilige Geest, brandend vuur, 
verlicht onze weg in de Kerk en in de wereld. 
Geef ons de moed om het evangelie te verkondigen 
en de vreugde van de dagelijkse dienstbaarheid. 
Open onze geest voor het aanschouwen van de schoonheid. 
Bewaar in ons de dankbaarheid en de verwondering voor de schepping, 
maak dat wij de wondertekenen herkennen die Gij bewerkt in al wat leeft. 
 
Maria, Moeder van het Woord, 
waak over ons godgewijde leven 
opdat de vreugde die we ontvangen van het Woord, ons bestaan mag vervullen 
en opdat uw uitnodiging om alles te doen wat Hij ons zeggen zal (Joh. 2, 5), 
ons tot ijverige getuigen mag maken van het Koninkrijk. Amen. 
 

 



DE KERK BIDT VOOR HET GODGEWIJDE LEVEN 
 
Kom, Schepper Geest, om met uw veelvoudige genade 
uw Kerk te verlichten, levend te maken en te heiligen! 
 
Verenigd in lofprijzing brengt zij U dank voor de gave van het godgewijde leven, 
gegeven en bevestigd in steeds nieuwe charismata door de eeuwen heen. 
Geleid door uw licht en geworteld in het doopsel, 
hebben mannen en vrouwen, alert op de tekenen die U stelt in de geschiedenis 
de Kerk verrijkt door het evangelie te leven in de navolging van Christus, 
kuis en arm, gehoorzaam, biddend en missionair. 
 
Kom heilige Geest, eeuwige liefde van de Vader en de Zoon! 
 
Wij roepen U aan, opdat Gij alle godgewijden bewaart in de trouw. 
Mogen zij, temidden van alle menselijke lotgevallen, 
vasthouden dat Gij, God, de allergrootste zijt, 
en in alles beleven de onderlinge gemeenschap,  
de dienstbaarheid onder de mensen, 
en heiligheid in de geest van de zaligsprekingen. 
 
Kom Helper Geest, steun en troost van uw volk! 
 
Stort in hen de zaligheid van de armen 

om te wandelen op de weg van het Koninkrijk. 
Geef hen een hart vol van troost 

om de tranen te drogen van de minsten. 
Leer hen de kracht van mildheid 

opdat in hen de heerschappij van Christus straalt. 
Ontsteek in hen de evangelische profetie 

om wegen van solidariteit te openen 
en een einde te maken aan het wachten op gerechtigheid. 

Schenk opnieuw uw barmhartigheid in hun hart 
opdat ze bedienaren mogen zijn van vergeving en tederheid. 

Vervul hun leven van uw vrede  
opdat ze op de kruispunten van het leven 
kunnen spreken over de zaligheden van de kinderen van God. 

Versterk hun hart in tegenslag en beproeving, 
laat hen zich verheugen in de hoop op het toekomstige Rijk. 

Laat delen in de overwinning van het Lam 
hen die, omwille van Christus en het evangelie, 
getekend zijn met het zegel van het martelaarschap. 



 
Moge de Kerk in deze zonen en dochters 
de zuiverheid van het evangelie herkennen 
en de vreugde van de boodschap die redding brengt. 
 
Moge Maria, eerste leerling en missionaris, 
Maagd die Kerk geworden is, 
voor ons ten beste spreken. Amen. 
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