
OCHTENDGEBED     maandag 11 april 2016 en maandag 19 april 2021 
 
Welkom bij het ochtendgebed. Steek een kaarsje aan en ga er even voor zitten. 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. 
 
 
OPENINGSGEBED 
 
God, onze Vader, 
sterker dan de dood bent u, 
U geeft ons ruimte en vrijheid om te leven. 
Geef dat wij uw woord verstaan en uw liefde laten stralen 
naar ieder mens die wij ontmoeten 
en in al wat onze handen doen. 
Dat bidden wij door uw Zoon, Jezus Christus, 
die met u leeft in eeuwigheid. Amen. 
 
 
LEZING: Johannes 6, 22-29 
 

De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat 
er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen 
vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het 
brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen 
zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar 
Kafarnaüm om hem te zoeken. 

Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u hier 
gekomen?’  Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt 
gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.  U moet geen moeite doen voor 
voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de 
Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’  Ze 
vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor God doen: 
geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. 
 
 
STILTE 
 
 
OVERDENKING 
 
Mensen zijn op zoek naar Jezus. Zij komen af op de wonderen, de genezingen die Hij verricht 
en op het brood dat Hij hun geeft aan de rand van het meer van Galilea. Maar de mensen die 
Hem volgen, verstaan de tekenen niet. Hoe is het met ons? Wie is Jezus eigenlijk voor ons? 
Verstaan wij zijn tekenen? Het evangelie nodigt ons uit naar Hem op zoek te gaan en Hem in 
zijn woorden en daden te herkennen als Gods gezondene….. 
 
 
 
 



VOORBEDE 
 
Onnoembare God, die wij aanspreken met vele namen  
die allen steeds weer tekortschieten,  
wij bidden U  
 
… voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, onmenselijkheid; 
dat zij gastvrijheid ontmoeten en mededogen, 
dat zij niet voor gesloten deuren staan en aan hun lot worden overgelaten, 
dat wij in hen Uw stem mogen horen, die zegt: doe recht, heb lief… 
 
... voor alle mensen die geloven in een God die hun leven draagt, 
voor moslims en joden, christenen en allen die op eigen wijze geloven; 
dat wij elkaar niet bestrijden, vernietigen, ontkennen, maar in respect en 
eerbied elkaar tot bondgenoot maken op de weg naar vrede…  
 
… voor allen die zoeken, twijfelen, niet zeker weten of vol pijn zijn afgehaakt; 
dat zij mensen ontmoeten die getuigen van een liefdevolle God,  
dat zij geraakt mogen worden door daden van gerechtigheid en 
zo ervaren dat ook zij geroepen worden om goddelijke wegen te gaan…  
 
… voor onszelf, gelovend in God of zoekend onderweg; 
dat wij in ons doen en laten, getuigen van wie God is,  
dat wij in onze barmhartigheid getuigen van wat God doet, 
en in ons gebed verbondenheid scheppen tussen God en mensen.  
 
 
GEBED 
 
Onze Vader die in mensen leeft, 
Moge in ons leven uw naam geheiligd worden. 
Moge in ons samen zijn uw Rijk zichtbaar worden. 
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren 
Als een teken en een oproep voor mensen op aarde. 
 
Maak ons voor elkaar en voor de wereld 
Tot leven gevend brood, 
Tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, 
Van perspectief en hoop. 
 
Maak ons, over fouten en tekorten heen, 
Tot mensen van vergeving en vrede, 
Zoals Gij het zijt voor ons. 
Maak ons vrij van angst 
En van alles wat het denken en doen verlamt, 
En laat ons niet verzinken 
In de bekoring van de middelmatigheid. 
Wees voor ons de kracht en de uitdaging 
Om ten volle te leven 
Vandaag en altijd.    Amen 



 
SLOTGEBED 
 
Brood te weinig of in overvloed 
Noch het één, noch het ander 
Maakt een mens gelukkig 
Gelukkig is de mens 
Die genoeg heeft om te leven 
En liefde kent om te groeien 
Wij bidden: 
‘God van leven’ 
‘God van liefde’ 
Maak uw naam waar 
Door de handen en het hart van mensen. 
Amen 
 
WEGZENDING 
 
De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag. 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 
 
Maak er een mooie dag van, groet Carlijn. 


