
Ochtendgebed d0nderdag 17 juni 2021 
 
Ga er even rustig voor zitten en steek een kaarsje aan. 
 
In de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, Amen 

 
Inleiding 

Dit is de derde en laatste week dat we in het evangelie uit de Bergrede lezen. Wij 
luisteren verder naar het leef program van iedere gelovige, van iedere christen. De 
Bergrede bevat zowel duidelijk maatschappelijk gerichte beleidslijnen als 
aanwijzingen voor een innerlijke houding van gebed en openheid voor God en 
medemens. 
Vandaag gaat het over ‘de balk en de splinter’. Bij God zijn we allemaal welkom, 
ondanks ons falen en onze tekorten. Hij trapt ons niet in de grond, lacht ons er niet 
om uit, prikt ons daar niet op vast. Als een zorgzame Vader wil Hij ons juist 
bemoedigen en helpen de goede weg in ons leven te vinden, geeft Hij ons 
groeiruimte om een mooier, liefdevol mens te worden. Danken wij de Heer in dit 
samenzijn om zijn goedheid en barmhartigheid. En bidden wij dat we ook elkaar 

positief bemoedigen en groeiruimte geven.  
 

Openingsgebed 
Barmhartige God,  
Gij die ons aanvaardt zoals wij zijn, 
wij bidden U: maak ons open en zonder vooroordeel 
om te verstaan wat Gij ons doet horen 
in uw Woord en in anderen die ons pad kruisen. 
Dat we naar het voorbeeld van uw Zoon 
recht doen aan ieder die onze naaste is, 
vandaag en tot in lengte van dagen. 
Amen. 
 

Lezing van deze dag volgens Matteüs 7, 1-5 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je 



geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen 
worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl 
je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de 
splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg 
zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.” 
 

Uitleg 
Wat kunnen we toch makkelijk met een oordeel klaar staan. ‘Wat een dom mens!...’ 
‘Hoe haalt hij het in zijn hoofd…’  ‘Als ík…’ Wat kunnen we een commentaar 
hebben op de tekortkomingen van een ander. Wat kan het echter moeilijk zijn om 
kritisch naar onszelf te kijken of om kritische opmerkingen over onszelf van 
anderen te incasseren. Jezus vraagt in het evangelie van vandaag in de eerste plaats 
onze ogen te richten op onszelf: Waar schiet ik zelf tekort? Wat zijn mijn eigen 
zwakke kanten en vraagt om verbetering? Wie zich bewust is van zijn eigen 
gebreken, zal meer begrip, geduld en barmhartigheid kunnen opbrengen voor de 
tekorten van de ander. Uiteindelijk is het oordeel ook niet aan ons, mensen. Het 
oordeel komt alleen aan God toe. Gelukkig krijgen we allemaal groeitijd bij God. 
Hoe geduldig, begripvol en barmhartig is Hij? 
 

Tekst  ‘De zekerste weg om gelukkig te worden’ 
Neem niet aan alles aanstoot. 
Wees gauw bereid om te vergeven. 
Denk niet altijd aan jezelf. 
Wees niet arrogant. 
Denk nooit dat anderen erop uit zijn 
je te kleineren. 
Verontschuldig te snel. 
Denk niet altijd dat je in je recht staat. 
Deel in de vreugde van een rivaal 
die een succes behaalt. 
Geef alles wat nodig is 
om je geweten te sussen. 
Wees nooit voldaan over de pech 
van je tegenstander. 
Alleen op deze wijze zal het je goed gaan. 
 

Voorbede 
Barmhartige God, 
Gij, die uw zorg en zegen uitspreidt over al uw mensen, 
wij bidden U: 
voor mensen die geroepen zijn om recht te spreken; 
dat zij onbevangen leren luisteren 
en mild zijn in hun oordeel… 



keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar…… 
voor leiders in kerk en maatschappij; 
dat zij mensen tot hun recht laten komen 
en hen hoogachten en verdragen… 
keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar…… 
voor allen die gewantrouwd worden 
en wier zelfvertrouwen wordt ondermijnd 
door het harde oordeel van anderen; 
dat zij bevestiging en steun vinden bij goedwillende mensen… 
keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar…… 
God,  
U kent onze levensweg en weet wat wij nodig hebben. 
Daarom vertrouwen wij al deze mensen en onszelf toe aan uw liefde, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen. 
 

Onze Vader…. 
 

Gewoon maar… 
Is het niet veel mooier om gewoon te zijn wie je bent, en dat van elkaar te  
accepteren? In het volgende gedicht wordt het zó verwoord: 
Gewoon maar  
zijn wie je bent 
met je pijn, je verdriet, 
je lach en je lied 
alleen maar 
omdat een ander jou 
recht in de ogen ziet 
Gewoon maar 
doen wat je kunt 
met je hoofd en je hand, 
je hart, je verstand 
alleen maar 
omdat een ander jou 
met heel zijn hart verstond 
Gewoon maar  
gaan waar je wilt 
met je ogen ontbloot, 
wijd open en groot 
alleen maar 
omdat een ander jou 
je hart en mond ontsloot 
Gewoon maar 
zingen voluit 
want het leven is goed 



voor wie het ontmoet 
alleen maar 
omdat wij mensen zijn 
van ’t zelfde vlees en bloed 
 

Slotgebed 
Gij, die barmhartig zijt en rijk aan ontferming, 
wij bidden U: laat ons gaan, wetend 
dat we elke mens die ons pad kruist 
onbevooroordeeld tegemoet treden, 
en een eerlijke kans geven 
aan ieder die onze naaste is, 
naar het voorbeeld van Jezus, 
onze gids en leidsman. Amen. 
 

Wegzending 
Moge het ons vandaag gegeven zijn om het goede in de ander te zien. 
Dan wordt het leven mooier en prettiger.  
Mogen wij daartoe gezegend worden door Hem  
die ons allen geschapen heeft, de trouwe God,  
en moge Hij ons ook behoeden deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Groet van Carlijn. Wij zijn nog steeds op vakantie. Ik wens jullie een fijne zomer 
toe!  

 

 


