
OCHTENDGEBED DONDERDAG 3  DECEMBER 2020 

STEEK EEN KAARSJE AAN EN GA ER EVEN VOOR ZITTEN. 

Rotsvast geloof 
Vandaag gedenken wij het leven en sterven van de heilige Franciscus Xaverius, jezuïet en 
missionaris. Zijn zendingswerk bracht hem naar veel verschillende landen: Indië, de 
Molukken, China en Japan. Overal waar hij kwam, stichtte hij missieposten van waaruit het 
geloof verkondigd werd. 
Hij is de patroon van de geloofsverkondigers en alle missies. Zijn groot geloof, zijn kracht en 
gedrevenheid kunnen ons tot op vandaag tot inspiratie zijn bij het getuigen van Gods 
goedheid in ons eigen leven. 
 
GEBED 
  Goede en barmhartige God, 
  U overstijgt de grenzen van taal en cultuur 
  en doordringt het hart van ieder rechtvaardig mens. 
  Raak ons door de kracht van uw Geest. 
  Doe ons opstaan tot nieuw leven, 
  opdat wij van uw goedheid getuigen, 
  vandaag en alle dagen die U ons geeft. 
  Amen. 
  
LEZING: volgens Matteüs (7, 21.24-27) 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Niet ieder die tot mij zegt: Heer! Heer! zal binnengaan 
in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. 
Ieder nu die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een 
verstandig man die zijn huis op rotsgrond 
bouwde. 
De regen viel neer, de bergstromen kwamen 
omlaag, de storm stak op en zij stortten zich 
op dat huis, maar hij viel niet in, want het 
stond gegrondvest op de rots. 
Maar ieder die deze woorden van Mij hoort 
doch er niet naar handelt, kan men 
vergelijken met een dwaas die zijn huis 
bouwde op het zand. 
De regen viel neer, de bergstromen kwamen 
omlaag, de storm stak op en zij beukten dat 
huis, zodat het volledig verwoest werd. 
 
UITLEG 
 
Na het lezen van deze lezing borrelde er bij mij allerlei dingen op. Als je het letterlijk neemt 
een huis bouwen op een rots of op het zand dan kun je je voorstellen dat het uitmaakt waar 
je wieg staat. In Nederland hebben we toch wel een goed klimaat, goede grond, maar toch 
hebben wij dijken en duinen nodig. Nederland is toch wel een goede solide plaats om je huis 
te bouwen in vergelijking met heel wat landen. 
Maar daar gaat het in deze lezing natuurlijk niet om. Je geloof zou rotsvast moeten zijn. Door 
dingen van buitenaf kan je geloof toch scheuren in de rots teweeg brengen. Er kunnen 



dingen in je leven gebeuren waardoor je toch van je stuk gebracht wordt. Ook kan het zijn 
dat door veranderingen binnen de kerk je huis minder stevig staat. Het zou mooi zijn als er 
niet over rots en zand gesproken werd maar over klei. Een mens vormt zich zijn hele leven 
en zijn inzichten zijn kneedbaar. Door in gesprek te blijven sterken wij ons geloof. 
Aan ons is de keuze: bouwen op zand of op stevige grond. Om steeds de goede keuze te 
maken in het dagelijks bestaan. 
 
Adventslied 
 
Als groen dat in de wintertijd, 
aan onze bomen hangen blijft, 
als zaad dat in de koude grond 
moet wachten tot de lente komt: 
zo is het Koninkrijk 
midden onder ons. 
 
Een kind dat klein en ademloos 
nog sluimert in de moederschoot, 
totdat het uit zijn slaap verlost 
als mens aan ons gegeven wordt: 
zo is het Koninkrijk 
midden onder ons. 
 
Een stem die zonder groot geweld 
gerechtigheid en vrede meldt; 
de kleinen zullen het verstaan 
en samen nieuwe wegen gaan: 
zo is het Koninkrijk 
midden onder ons. 
 
Een naam die ons wordt doorgezegd, 
hij die herkend wordt onderweg, 
die komt en gaat en komen blijft 
tot in het einde van de tijd: 
zo is het Koninkrijk 
midden onder ons. 
 
VOORBEDEN  
 
Goede en barmhartige God, 
Uw Woord is de vaste grond waarop wij ons leven willen bouwen. 
Zie dan naar ons om nu wij ons tot U richten met onze gebeden: 
 

• Voor allen die lijden onder religieus of cultureel fanatisme, in het bijzonder vrouwen 
en kinderen; dat er altijd mensen zijn die voor hen opkomen en hun nabij zijn……… 

• Voor wie het evangelie van uw koninkrijk verkondigen in onze tijd; dat hun getuigenis 
vol hoop en bemoediging is, dat uw kerk een toevluchtsoord mag zijn voor allen in 
nood….. 

• Voor zovelen bij wie twijfel toeslaat en hen in verwarring brengt; dat hun geloof niet 
teloorgaat, maar juist gesterkt wordt, dat het stevig mag zijn als een huis, gebouwd 
op een rots……. 
 



God , 
Geïnspireerd door het leven van Franciscus Xaverius 
bidden wij om kracht en doorzettingsvermogen. 
Sterk ons en geef dat wij standvastig blijven 
wanneer het leven ons op de proef stelt. 
Maak ons tot mensen die U roemen om uw goedheid, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. 
Amen. 
 
Bidden wij samen: ONZE VADER……. 
 
Zegen onze oren, Heer 
dat wij het roepen horen 
van allen die tot eenzaamheid 
ten dode zijn geboren. 
 
Zegen onze handen, Heer, 
dat wij de stad gaan bouwen 
waar allen die geboren zijn, 
bestaan in goed vertrouwen. 
 
Zegen onze ogen, Heer 
dat wij elkaar vergeven 
en liefde en barmhartigheid, 
hoop schenken om te leven. 
 
Zegen onze lippen, Heer, 
dat wij de woorden spreken 
die vrijheid brengen zonder vrees 
en boeien laten breken. 
 
Zegen onze voeten, Heer, 
dat wij op onze wegen 
de vrede brengen van uw Zoon, 
elkander zijn tot zegen. 
 
Ik wens iedereen een fijne dag en alvast fijne feestdagen toe! Van Joke Olbers. 


