De wijding van de Ikoon van Erkenning
Heer God,
Christus die door Uw lijden mijn lijden verpleegt,
en door Uw wonden de mijne geneest,
verleen mij die voor U neergeknield ben
de tranen van vermorzeling.
Verenig mij met de geur van Uw Levenwekkend Lichaam,
en verzoet mijn ziel door Uw kostbaar Bloed
tegen het verdriet dat de Tegenpartij (duivel) mij heeft laten drinken.
Verhef mijn geest tot U die omhoog gevaren zijt
en voer mij omhoog,
weg van de baaierd van verderf.
Ik heb geen berouw, geen inkeer, geen troostende traan die mij als mijn kinderen
terug moeten voeren naar mijn eigen erfdeel.
Ik heb mijn geest verduisterd laten worden door de begeerten des levens,
ik vermag niet smartvol naar U te zien
en mij te verwarmen met de tranen van de liefde tot U.
Maar Heer Jesus Christus, schatmeester van alle goeds,
geef mij een volwaardig berouw en een hart dat U ijverig zoekt.
Gun mij Uw genade en vernieuw in mij de IKOON van uw gestalte.
Verlaten heb ik U, verlaat mij niet op Uw beurt.
Kom uit, om mij te zoeken,
verhef mij weer naar Uw wet,
tel mij bij de schapen van Uw uitverkoren kudde,
en voed mij door en door met de jonge loten van Uw goddelijke Mysteries,
op voorspraak van Uw zeer heilige Moeder en van al Uw heiligen. Amen

Uit: LITURGIKON

IKOON VAN ERKENNING GEWIJD
Door bovenstaand gebed uit te spreken werd op 29 november 2001 de Ikoon van Erkenning gewijd
door dr. Ton van Eijk, priester van bisdom Rotterdam en voorzitter van de Raad van Kerken in
Nederland.
Dit gebeurde tijdens de 6e dialoogbijeenkomst in Nederland tussen vertegenwoordigers van de
Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE) en rooms-katholieken.
Deze bijeenkomst vond plaats in Amersfoort in het huis van de Focolare-beweging aan de
Utrechtseweg.
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