
OCHTENDGEBED  maandag 1 maart 2021, 2e week 40dagentijd 

Steek een kaars aan en neem even de tijd… 
In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest, Amen. 
 

OPENINGSGEBED 

Barmhartige God, 
in onze wereld worden we geconfronteerd 
met zoveel zaken die niet goed gaan, die niet deugen, 
en waarin we dikwijls zelf betrokken zijn. 
Wij bidden U: open onze ogen en oren 
voor wat goed is en rechtvaardig 
en leer ons eerlijk en oprecht te leven, 
zoals Jezus, die altijd het kwade heeft weerstaan 
en die ons uw liefde heeft voorgeleefd, 
vandaag en al onze dagen, tot in uw eeuwigheid. 
Amen. 
 

TER INLEIDING  

Vandaag krijgt de lezing als titel mee: ‘Een gewaarschuwd mens….’ 
 
Het valt voor niemand mee om toe te geven dat je soms tekort schiet. En al helemaal 
niet om daarvoor vergeving te vragen. Op de kleine steentjes lopen hoort niet zo bij 
ons. Toch wordt ons leven er beter van als we ruiterlijk erkennen dat we schuld 
hebben. Helpt het ons als we beseffen dat God ons nooit in de steek laat? Dat ieder 
gebaar van verzoening Hem welkom is? 
 

EVANGELIE  Lucas 6, 36-38  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Weest barmhartig zoals uw Vader 
barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult 
ge niet geoordeeld worden. 
Veroordeelt niet, dan zult ge niet 
veroordeeld worden. Spreekt vrij en 
ge zult vrijgesproken worden. Geeft 
en u zal gegeven worden: een goede, 
gestampte, geschudde en overlopende 
maat zal men u in de schoot storten. 
De maat die gij gebruikt zal men ook 
voor u gebruiken.” 
 

 

 



TER OVERWEGING 

Achteraf weten we het wel. Het zou beter geweest zijn om eerst tot tien te tellen. Dan 
waren we misschien niet zo fel uitgevallen en hadden we de ander niet nodeloos 
gekwetst. We willen het goed doen maar we stuiten op onze eigen beperkingen als het 
op de uitvoering aankomt. God waagt het ondanks alles met ons kwetsbare mensen. 
Hij is de eerste om een nieuw begin te maken. Laten wij ons in deze veertigdagentijd 
dan oefenen in wat meer geduld met een warm hart. We knappen ervan op! 
 
Laten we in een moment van stilte deze overweging op ons inwerken… 
 

VOORBEDE 

Voor de mens die zijn fouten durft toe te geven 
en werkt aan herstel van wat beschadigd is; 
dat de liefde van God als richtsnoer ervaren wordt; 
laat ons bidden… 
 
Voor de mens die verstrikt is geraakt 
in verkeerde gewoonten en geen uitweg meer ziet; 
dat hulpverleners hem blijven uitdagen anders te leven; 
laat ons bidden… 
 
Voor ons, ieder voor zich thuis aan het begin van de werkweek; 
dat wij ons bescheiden en mild opstellen, 
dat wij oog hebben voor ieder die ons nodig heeft; 
laat ons bidden… 
 
Barmhartige God, 
Gij geeft ons iedere dag onmetelijk veel liefde 
en schenkt ons steeds weer nieuwe kansen tot herstel. 
Wij danken U voor zoveel goeds, 
dat U op voorhand ons vergeeft. 
Wij bidden U: 
leer ons lief te hebben als U; 
door Jezus Christus, onze Heer, 
vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen. 
 

ONZE VADER 
 

LIEDTEKST  

O Vader vol barmhartigheid, 
die in de hemel leeft 
en mij op aarde en in de tijd 
steeds weer mijn schuld vergeeft; 



 
die mij niet loslaat uit uw hand, 
al val ik van U af, 
mij niet veroordeelt, niet verbant, 
in een gerechte straf; 
 
maar die mij vrijspreekt elke keer 
als ik uw toorn verdien, 
zeventig maal en meer en meer 
en naar mij om blijft zien; 
 
verdrijf in mij de stille haat 
om wat mij is misdaan 
en die, als mij een vijand slaat, 
terstond terug wil slaan. 
 
Geef mij uw barmhartigheid, 
die goddelijke maat 
waarmee U mij van schuld bevrijdt, - 
en dat is overdaad. 
 

SLOTGEBED 

Barmhartige God, 
wij danken U voor uw woord van vergeving 
en verzoening. 
Maak ons, zo bidden wij U, tot mensen 
die niet ophouden het goede te doen 
en die zo een dam opwerpen 
tegen alles wat uw wil in de weg staat. 
Beziel ons met de geest van uw Zoon, 
Jezus Christus, in wie Gij ons tegemoetkomt, 
vandaag en al onze dagen, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

ZENDING EN ZEGEN VOOR DEZE EN KOMENDE DAGEN 

Liefde, mededogen en mildheid zijn zachte krachten. Maar ze verzetten bergen en 
bieden nieuw leven, toekomst. Laten wij op onze weg naar Pasen deze krachten 
inzetten ten dienste van elkaar. Onder de zegen van de barmhartige God: Vader, Zoon 
en Heilige Geest. Amen. 
 
Fijne dag met aandacht voor de ander toegewenst! Gitta 
 


