
God,
Gij zoekt ons, Gij hebt ons nodig.
Gij schakelt priesters, diakens,
religieuzen, families in
om ons te vinden, te beminnen.

Wij willen U niet ontwijken,
U leren kennen, uw liefde aanvaarden,
vertrouwend op uw Woord.

Geef ons de gave van onderscheiding,
geloof in uw aanwezigheid,
mensen die uw woord doen klinken.
Geef aan jonge mensen de moed
U recht in de ogen te kijken
en met U hun levenskeuze te bepalen.

Geef dat door intens gebed
alle gelovigen de weg ontdekken
om samen met U
arbeiders te zoeken voor de oogst.
Geef aan uw gezalfde dienaren,
priesters en diakens, de vreugde
icoon te zijn van uw liefde voor velen.

Gij zijt immers de bron
waaruit elke liefde ontspringt
vandaag en tot in eeuwigheid.
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