BIDDEN IN DE HUISKRING
Het Huiscenakel is een dynamische bijeenkomst van twee of meer mensen in de huiskring
om te bidden voor priesters en roepingen. Dit kan bij iemand thuis zijn, of op een andere
plaats.
Hieronder wordt een structuur voor zo’n bijeenkomst voorgesteld, maar die kan door de
groepsleider, in samenspraak met de deelnemers, gewijzigd worden. Werk gestructureerd
en luister tegelijkertijd naar de Heilige Geest.
ALGEMENE VOORBEREIDING
•
•
•

•
•
•

Stel een groepsleider aan
Leg de plaats vast waar samengekomen wordt
Maak van die plaats een plaats van gebed indien mogelijk, met een kruisbeeld,
kandelaars, een Mariabeeld of andere afbeeldingen die helpen om in een geest van
gebed binnen te treden
Roep de Heilige Geest aan die jullie omvormt tot een waarachtig cenakel, met
Maria, waardoor jullie ook elk persoonlijke worden opgebouwd
Leg de duur vast van een cenakelbijeenkomst
Bepaal de structuur en het verloop van jullie cenakel; zorg ervoor dat sociale
omgang niets afsnoept van de tijd voor het gebed

VOORBEELD VAN EEN BIJEENKOMST
1. Begin van de bijeenkomst en onthaal
2. Gebed en stille overweging
•
•
•

•

Eventueel openingsgebed
Eventueel openingshymne
Delen van gebedsintenties volgens de specifieke noden (in het bijzonder die
van priesters, seminaristen, bisschoppen of de Heilige Vader). Indien er voor
hen gebeden wordt of voor roepingen, kan je ook hun families en hun
geestelijke moeders en vaders mee opnemen.
Gebedsmogelijkheden
§ Getijdengebed, opgedragen voor de intenties
§ De Heilige Rozenkrans
§ Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid
§ Lezing uit de Heilige Schrift / Lectio divina
§ Andere gebeden uit andere bronnen of spontaan gebed
§ Een geestelijke communie

3. Afsluiting
•
•
•

Sociaal moment rond de vraag wat God in ons persoonlijk leven gedaan heeft
sinds de vorige bijeenkomst – nooit over kritiek op priesters of de Heilige Kerk
Voornemens of gebedsintenties voor de volgende bijeenkomst
Slotgebed

