
Ochtend gebed,  27 september 2021 
Kaars aansteken, Licht van Christus, 
 
Thema: Solidair met de mensen in nood. 
 
Eens kregen de leerlingen van Jezus ruzie over de vraag wie van hen het belangrijkst 
was. Jezus leerde hun toen niet te streven naar de voornaamste posities en zich niet te 
richten op mensen met aanzien of macht, maar op wie klein en kwetsbaar is. Zorg voor 
zwakken en kwetsbaren is een belangrijke opdracht voor gelovigen, een bijzondere 
wijze om Jezus te volgen. 
 
Openings gebed 
 Onbevattelijke God, 
Bij U mogen de laatsten de eersten zijn  
en in uw koninkrijk zijn de kleinsten de grootsten. 
Uw hart gaat uit na ieder die in verdrukking leeft. 
Wij bidden U: doordring ons van uw bevrijdend Woord  
en help het goede te bewerken voor mensen in nood. 
Mogen daadwerkelijke hulp en solidariteit  
ons antwoord zijn op lijden en tekort,  
deze dag en al onze dagen,  
tot in de eeuwen der eeuwen . Amen. 
 
Evangelie Lucas 9, 46 - 50 
De leerlingen begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. 
Jezus merkte wat hun bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich 
neerzette. 
Hij zei tegen hen: “ Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt,  neemt mij op; en wie mij 
opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. 
Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.” 
Daarop zei Johannes: Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen 
uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons 
volgt. 
Jezus zei tegen hem: “Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.” 
 
Uitleg 
 
Ook hierin spreekt de liefde van Jezus voor ons mensen.  
Deze liefde is het voorbeeld, de maatstaf, voor de liefde die wij aan elkaar 
besteden. Daaraan zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Volgens een oude 
bron was dat in de vroege christenheid het kenmerk waardoor zij opvielen te midden 
van de toenmalige maatschappij. ‘Ziet toch hoe lief zij elkander hebben’.  Dat was nieuw, 
dat was anders, dat was een andere manier van gemeenschap, van inzet voor elkaar en 
voor degene die tekort kwam. 

We moeten erkennen dat het dikwijls zo niet is. Dat kerkmensen niet veel anders, laat 
staan beter zijn. De kerk valt vaak tegen en de wereld valt vaak mee. En de kerk is 
mensenwerk – dat erkennen we graag. De kerk is mensenwerk, ja, maar ze is ook door 
Christus zelf gewild. Heb elkaar lief en toon zo aan iedereen dat jullie mijn leerlingen 



zijn. Daarmee wordt de Mensenzoon, ja wordt God zelf verheerlijkt, groot gemaakt. Het 
zijn woorden die vooral bedoeld zijn voor de leerlingen die na zijn dood achterbleven, 
voor de kerk die sindsdien in de wereld leeft, als het lichaam van Christus. Leef de liefde 
uit, deel haar uit in deze wereld, en zo ben je mijn leerling, mijn volgeling. Door de liefde 
te doen. 

Voorbeden 
 
God van trouw en gerechtigheid, 
Uw Zoon Jezus heeft ons laten zien 
Dat in uw koninkrijk niet het recht van de sterkste heerst, 
Maar juist van het zwakke en geringe. 
Met dat voor ogen bidden wij U: 
 
Voor mensen die nauwelijks mee kunnen doen in onze maatschappij,  
voor hen die eenzaam zijn of langdurig ziek;  
dat zij hulp en solidariteit mogen ondervinden….. 
 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Voor kinderen die moeten opgroeien zonder de zorg van ouders,  
voor ouderen die in een isolement geraakt zijn;  
dat er mensen zijn die naar hen omzien en zich hun lot aan trekken…. 
 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Voor mensen die zich laten raken door de nood van anderen,  
voor hen die zich inzetten voor wie kwetsbaar  en zwak zijn; dat zij voldoening vinden in 
hun zorg voor recht en vrede….. 
 
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. 
 
Zo God, 
Bidden wij U voor al uw mensen. 
Maak ons ontvankelijk voor hun vragen en zorgen  
en help ons elkaars noden te zien en te verlichten. 
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen 
 
Bidden we een Onze Vader 
 
Wij steken de kaarsen aan voor:  
 
Dat we elkaar echt zien,  en soms door een woord of luisterend oor  elkaar een steuntje 
in de rug geven. 
 
Slot gebed 
 
Wie God gevonden heeft 
Heeft een antenne meer 



Om diepere boodschappen op te vangen. 
Wie God gevonden heeft 
Heeft een houvast meer in het leven, 
Een bodem meer onder zijn/ haar voeten. 
 
Wie God gevonden heeft 
Heeft uiteindelijk zichzelf teruggevonden 
In een wijdere dimensie 
Ver voorbij de horizon. 
 
Wie God gevonden heeft 
Moet steeds meer zoeken om hem steeds verder te vinden. 
 
God is zo boeiend. 
Het is niet goed het zoeken op te geven. 
Zelfs als men meent gevonden te hebben. 
 
De Heer zegenen ons en behoeden ons deze dag. In de naam van de Vader……. 
 
 
Geniet van de Herfst, er gebeurt van alles in de natuur  
 
Herfstfoto uit de Oosterhout, het is mooi om dicht bij huis te kijken .    
Herfst groet Van Leny 

  


