
OCHTENDGEBED    22-10-2020       donderdag in de 29ste week door het kerkelijk jaar 
 
 
KAARS AANSTEKEN 
 
Licht van Christus. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 
INLEIDING 
 
De herfst heeft verschillende gezichten. Ze 
kent dagen van stilte, het geluid van 
mistdruppels die van de bladeren vallen, het 
zachte licht van de zon. Het najaar heeft 
ook haar onstuimige dagen, striemende 
regen, stormachtige windvlagen. Zo heeft 
ook de Bijbel meer kanten. 
We komen er visioenen van vrede en rust in 
tegen, maar leven ook verhalen die 
waarschuwen tegen gezapigheid en lieve 
vrede die geen vrede is. Als mensen elkaar 
onrecht aandoen, als geweld en zonde aan 
de macht komen, gaat ook Jezus daartegen 
stormachtig tekeer. 
 
 
OPENINGSGEBED 
 
Goede en barmhartige God, 
we zitten vaak vast aan zoveel zaken en zorgen 
die ons afhouden van uw rijk van vrede. 
Bevrijd ons van al wat ons gevangen houdt 
en maak ons ontvankelijk voor uw Woord. 
Vervul ons van het vuur van Jezus Christus, 
onze hoop voor tijd en eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
LEZING van deze dag volgens Lucas              (12, 49-53) 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en 
wat zou ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig 
gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op 
aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één 
huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan 
en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover 
haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover 
haar schoonmoeder.’ 
 
 
UITLEG 
 
Ik ben geen vrede komen brengen, horen we Jezus vandaag zeggen, maar verdeeldheid. Hij 
wilde het vuur van de liefde doen oplaaien, maar Hij zag dat zijn nieuwe manier van gelovig 
denken en doen bij sommige mensen, wel, maar bij vele andere niet welkom was.  



Ook later ontmoeten de eerste christengemeenschappen, waar Lucas deel van uit maakt, veel 
onbegrip voor de nieuwe visie van Jezus, en kan er verdeeldheid ontstaan tot in de gezinnen 
toe. Voor de één is Jezus een man aan wiens vuur men zich warmt, voor de ander is Hij iemand 
aan wie men zich brandt. 
In zijn woorden van vandaag klinkt teleurstelling door, maar ook vastberadenheid: als het dan 
niet anders kan, dan moet het maar. Het weerhoudt Hem er niet van te zeggen wat gezegd 
moet worden. Waarin Hij echt gelooft, houdt Hij niet stil. Wat Hem bezielt, draagt Hij uit. Jezus 
wist het al: de weg naar vrede en eenheid is niet zonder hindernissen. Soms is tijdelijke 
verdeeldheid onvermijdelijk, en kan ze heilzaam zijn om tot echte eenheid en ware vrede te 
komen. 
En daarom liever een kerk waarin gelovigen in open dialoog zo nu en dan botsen met elkaar, en 
waarin de meningen soms verdeeld zijn, dan een kerk waar iedereen schijnbaar in de pas loopt, 
maar waarin het vuur is gedoofd. 
 
 
LIEDTEKST:  ‘Ik kom met vuur’    (M. v.d. Plas) 
 
Ik kom met vuur, 
om in uw dagen brand te stichten, 
om heel uw leven te verlichten. 
Ik gun uw zielen rust noch duur.  
 
Ik wil u fel: 
geweld dat niet is in te dammen, 
vol van de liefde en haar vlammen, 
tegen de leugen van de hel. 
 
Ik wil verzet 
tegen de ongerechtigheden. 
Ik breng geen peis en lieve vrede, 
maar God en waarheid onverlet. 
 
O ja, ik wou 
dat overal dat vuur zou laaien, 
dat overal die storm zou waaien. 
Ik wil geen laf, ik walg van lauw. 
 
Mijn droom is groot. 
Hij zal de mensengeesten scheiden, 
hij sticht geen vrede, hij brengt lijden 
en hij wordt nog mijn eigen dood. 
 
Ik breng het zwaard 
maar ‘k wil dat u voor mij zult kiezen 
en aan mijn vuur uw ziel verliezen, 
want God en waarheid zijn het waard. 
 
 
VOORBEDE 
 
Laat ons bidden 
voor alle moedige mensen 
die onrecht bij name noemen 
en ondanks tegenstand 
trouw zijn aan hun overtuiging: 
dat ze worden verstaan. 



Laat ons bidden 
voor alle slappe mensen 
die al te gemakkelijk 
zonder enige kritiek 
achter anderen aanlopen: 
dat ze leren nadenken. 
 
Laat ons bidden 
voor alle gelovigen 
die samen kerk willen zijn, 
maar soms verdeeld raken 
en daar pijn aan lijden: 
dat ze elkaar niet afvallen. 
 
Laat ons bidden 
voor onze kerkgemeenschap, 
het ene gelovige godsvolk, 
soms verdeeld door kleur en cultuur 
in ons denken en doen: 
dat wij het vuur brandend houden. 
 
 
ONZE VADER … 
 
 
WEES GEGROET MARIA … 
 
 
SLOTGEBED 
 
Betrouwbare God, 
wij danken U 
voor het vuur 
dat Gij op aarde hebt gebracht 
in Jezus, uw beminde knecht; 
ontsteek in ons allen 
het vuur van uw liefde, 
vergeving en goedheid 
en maak zo uw aarde bewoonbaar, 
deze dag en al onze dagen. Amen. 
 
 
WEGZENDING 
 
De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 
GROET van Gitta !! 
 


