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Moge het licht van je ziel je leiden.
Moge het licht van je ziel het werk zegenen dat je doet
met de verborgen liefde en de warmte van je hart.
Moge je in wat je doet
de schoonheid van je eigen ziel ontwaren.
Moge de heiliging van je werk heling brengen,
licht en vernieuwing voor hen met wie je werkt
en voor hen voor wie je werkt.
Moge je werk je nooit vervelen.
Moge het in je binnenste bronnen van vernieuwing,
inspiratie en verwondering doen opborrelen.
Moge je steeds aanwezig zijn in wat je doet
en moge je jezelf nooit verliezen
in koele afstandelijkheid.
Moge de dag je nooit tot last zijn.
Moge de dageraad je treffen: wakker en alert,
elke nieuwe dag tegemoet gaand met dromen,
mogelijkheden en beloftes.
Moge de avond je vinden: dankbaar en voldaan.
En moge je steeds weer gezegend,
beschut en beschermd de nacht ingaan.
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