
OCHTENDGEBED  donderdag 29 oktober 2020 
 
Steek een kaarsje aan en neem even rust 
Licht van Christus 
In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest 
 
Openingsgebed 
 
Goed God, 
Gij die ons sterkt met de kracht van uw Geest,  
zodat we het kwaad kunnen bestrijden,  
de een met meer moed dan de ander. 
Maar, zo bidden wij, mag het zo zijn  
dat onze waarachtigheid, ons gebed en ons geloof  
ruimte scheppen voor uw bevrijdende nabijheid. 
Dat vragen wij U door en met Jezus Christus,  
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Thema: ‘Onsterfelijk’ 
 
Jezus werd, onderweg naar Jeruzalem, gewaarschuwd dat zijn leven daar gevaar zou lopen. 
Toch koos Hij er niet voor om dat uit de weg te gaan. Hij zag het als zijn roeping om juist in 
Jeruzalem te getuige van Gods reddende nabijheid. Was dat verstandig van Hem? Als Hij 
langer had geleefd, had Hij toch voor veel meer mensen wat kunnen beteken, al was het dan 
niet in Jeruzalem? 
 
Lezing: Lucas 13, 31 – 35 

Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg 
van hier, want Herodes wil u doden!’  Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, ik drijf 
demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen, en op de derde dag bereik ik de 
voltooiing.”  Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het 
gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten 
Jeruzalem –  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten 
doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! 
Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen 
brengen zoals een hen haar kuikens onder haar 
vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet 
gewild.  Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik 
verzeker jullie: jullie zullen mij niet meer zien, tot de 
tijd komt dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt 
in de naam van de Heer!”’ 
 
Stilte 
 
Uitleg 
 
Jezus lijkt niet erg onder de indruk van de dreiging van Herodes. Hij loopt niet weg en noemt 
hem zelfs een vos. Zijn integriteit was zijn troef in de strijd tegen diegenen die kiezen voor 
geweld. Hij zegt het met zoveel woorden aan Pilatus: ‘Mijn koninkrijk is niet van deze 
wereld.’ 



Nog steeds leven wij in een wereld die ogenschijnlijk gedomineerd wordt door geweld, dus 
bid ik voor rechtschapenheid, voor mij en alle mensen van goede wil. Dat we niet bang zijn 
om pal te blijven staan voor wat we waar en rechtvaardig noemen. Jezus houd van 
Jeruzalem en laat zich niet verjagen. 
Jeruzalem is nog steeds het centrum van zo vele spanningen, tussen verschillende staten, 
verschillende religies, verschillende groepen, die zich op een of anderen manier allemaal 
vereenzelvigen met deze unieke stad. 
We betreuren het geweld waar deze onder gebukt gaat. 
Laat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld worden. 
Voor iedereen belangrijk, of komen er dan weer conflicten? Wat is wijsheid? 
 
Voorbede 
 
Bidden wij:  
Voor allen 
Die tastend God zoeken 
dat ze Hem vinden. 

Voor hen  
die menen God te bezitten 
dat ze Hem zoeken. 

Voor allen die de toekomst 
vrezen 
dat ze vertrouwen. 

Voor allen die twijfelen 
dat ze niet twijfelen. 

Voor allen die verloren lopen 
dat ze een huis vinden. 

Voor de eenzamen 
dat ze een mens ontmoeten. 

Voor de machtigen 
dat ze hun kwetsbaarheid beseffen. 

Voor allen die in deze wereld leven 
tussen hoop en vrees 
en voor onszelf, 
bidden wij tot God, 
geef ons een ruime blik, een soepele geest 
zodat we recht doen aan Uw Woord. Amen 

Laten we in onze gebeden bidden voor alle mensen met bedrijven die gesloten zijn. Dat ze 
hun talenten kunnen gebruiken voor oplossingen.  
 
Onze Vader en een Wees gegroet. 
 
We gedenken Maria met een gedicht: 
 

Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.  (Jan Veuleman) 

Met namen eeuwenlang bekleed, 
gehuldigd langs de wegen, 



in wisseling van hoop en leed  
en wat gij van ons allen weet, 
gesproken of verzwegen. 
Gij die ons aanziet van de overzij, 
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij. 
 
Gij ziet de wereld in haar baan, 
de wisselvalligheden, 
van winnen en van ondergaan, 
het leed elkander aangedaan, 
de oude droom van vrede. 
Gij die ons aanziet van de overzij, 
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij. 

Gij zijt de moeder van altijd, 
ons mateloos genegen, 
een nieuwe naam voor tederheid 
en voor wie aan de wereld lijdt 
een teken en een zegen. 
Gij die ons aanziet van de overzij, 
Moeder van alle mensen, blijf ons nabij.     
 

Wegzending 

Omgeef ons, God 
met Uw bescherming: 
opdat het gevaar buiten blijft. 

Omgeef ons, God 
zodat de hoop in ons blijft 
en de twijfel buiten. 
Omgeef ons, God 
opdat het licht nabij moge zijn 
en de duisternis buiten. 

Omgeef ons, God 
opdat de vrede in ons blijft 
en het kwade buiten.  
Moge God ons nabij zijn, 
met ons gaan in vrede. 
ons behoeden en op handen dragen. 
vandaag en alle dagen.  
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen 
 
 
Veel gezondheid toegewenst, groet Leny 


