
OCHTENDGEBED    donderdag 30 juli 2020 
 
 
Paaskaars aansteken, brand ook een kaarsje thuis. 

Licht van Christus. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Thema van vandaag: Het leven vol kansen! 
 
Het goede van het slechte onderscheiden – iedereen doet het van tijd tot tijd. 

Wie bijvoorbeeld een tuin heeft, zal geregeld onkruid wieden om de goede 

planten alle kansen tot groei te geven. In een parabel vertelt Jezus ons 

vandaag, hoe vissers de goede van de slechte scheiden. De goede worden 

bewaard, de slechte weggegooid. De vraag die uit deze parabel voortvloeit, is: 

waar willen wij bij horen, bij de goede of de slechte vissen? 

 
Openingsgebed 
 
God, 

Gij die mensen steeds weer uitdaagt 

Om te kiezen voor wat waar is en goed, 

Wij bidden U: schenk ons wijsheid, 

Zodat wij kunnen onderscheiden 

Wat bijdraagt aan de komst van uw koninkrijk. 

Kom ons nabij met uw wijsheid, 

En doe ons groeien in geloof en toewijding. 

Dat bidden wij U omwille van Jezus Christus. Woord, met uw Geest  

 

            
 

 

LEZING van deze dag volgens Mattheüs 13, 47 - 53 

Jezus zei: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat 

in het meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 

Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede 

vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. 



Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit 

trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen 

in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. 

Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘ja,’ antwoordden ze. 

Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de 

hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en 

oude dingen tevoorschijn haalt.’ 

Toen Jezus die gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. 

 

STILTE 
 

UITLEG 

Het beeld van de visvangst en het scheiden van de vangst dat Jezus gebruikte, 

was voor veel van de leerlingen in hun beroep van vissers vertrouwd. De goede 

vis en slechte vis scheiden was een onderdeel van hun dagelijkse bezigheid. 

Jezus sprak tot hen in een taal waarin ze de link zagen met de beschrijving van 

het koninkrijk der hemelen. 

Deze gelijkenis lijkt sterk op de gelijkenis van het graan en het onkruid. Er zijn 

altijd mensen die een kerk wensen met alleen maar goede mensen, terwijl de 

slechteriken worden uitgesloten. Zij beseffen niet dat het hoogstwaarschijnlijk 

een lege kerk zal zijn, want God heeft ervoor gekozen om barmhartig en 

geduldig te zijn met ons, zondaars, en het oordeel tot het einde te bewaren. Zijn 

we niet allemaal zondaars, door God geroepen om zijn barmhartigheid in ons 

leven en dat van anderen te aanvaarden? 
 
 
STILTE 
 
VOORBEDEN 
 
Goede en trouwe God, 
Laten wij bidden 

Dat we niet al te haastig leven, 

Zonder tijd te hebben voor anderen;  

Wij vragen vandaag om de nodige tijd  

En aandacht voor elkaar. 

Keer u om naar ons toe en keer ons toe naar elkaar. 
 

Laten wij bidden 

Dat we niet krampachtig vasthouden 

Aan wat zijn tijd heeft gehad heeft; 

Wij vragen vandaag  

Om het nodige vertrouwen  

In nieuwe ontwikkelingen.  

Keer u om naar ons toe en keer ons toe naar elkaar. 
 



Laten wij bidden  

Dat we niet te somber zijn   

Over de toekomst van geloof en kerk;  

wij vragen vandaag  

om het nodige geduld  

en gelovig optimisme. 

Laten niet weggooien wat we hebben opgebouwd met elkaar. 

Keer u om naar ons toe en keer ons toe naar elkaar. 
 

Goede God, hoor onze gebeden. 

Geef ons wijsheid bij het wieden van de tuin. 

Bij het sorteren van de vissen, 

Dat onze engelbewaarder ons mag beschermen. 

Dat bidden wij U door Jezus, uw Zoon,  

die uw Woord verkondigd heeft  

en die met U leeft in eeuwigheid. 

Amen. 

 

 

 

KAARSEN AANSTEKEN EN WEGZETTEN 

Laten we met de kaarsen het Licht van Christus naar de bidhoeken brengen. 
  

Bidden we samen: Onze Vader  

 

Wandelen in drie dimensies (Martijn Zoon) 

Wandelen… 

in de natuur met beide benen stevig op de groen 

in gezelschap van een ander 

in het teken van de Ander. 

 



Wandelen … 

met open ogen 

met open oren 

met een ontvankelijk hart 

 

Wandelen … 

is vertragen 

is vereenvoudigen 

is verdichten van ervaringen 

 

Wandelen…. 

Is loslaten 

Is verstillen 

Is vertrouwen 

 

Wandelen…   

leidt op natuurlijke wijze tot  

verwondering en dankbaarheid,  

leidt tot besef van verbondenheid met  

alle schepselen en de Schepper,  

leidt tot het activeren van jouw verbeelding. 

 

Wandelen….  

is de haast uit je hoofd halen 

is het natuurlijke tempo van de ziel volgen 

is open komen voor wat er zich 

in het hier en nu aandient 

….. en als het ons gegeven wordt onderweg 

misschien iets van de Ander ervaren. 

 

Een wens voor jou in drie dimensies: 

Vrede met wat was 

Vreugde met wat is 

Alle goeds in de toekomst. 

 

De heer geve ons zijn zegen en behoede ons deze tijd. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen    


