
OCHTENDGEBED   21-10-2021   donderdag in de 29ste week door het kerkelijk jaar 

 
 
WELKOM 

Goedemorgen! Voor wie er thuis is: Steek een kaars aan en laat het rustig in en om je worden … 

 

PAASKAARS AANSTEKEN 
 
Licht van Christus. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

INLEIDING 
 
Wij zijn vandaag samengekomen om het vuur van God in  

onze harten te laten ontsteken. Laten wij luisteren en ons 

vervullen met Zijn woord. 

 

OPENINGSGEBED 
 
Goede en barmhartige God,  

we zitten vaak vast aan zoveel zaken en zorgen 

die ons afhouden van uw rijk van vrede. 

Bevrijd ons van al wat ons gevangen houdt 

en maak ons ontvankelijk voor uw Woord. 

Vervul ons van het vuur van Jezus Christus, 

onze hoop voor tijd en eeuwigheid. Amen. 

 

LEZING van deze dag volgens Lucas 12, 49-53 
 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat 

zou ik graag willen dat het al brandde! Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang 

die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, 

zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen 

twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de 

moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover 

haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 

 

UITLEG 
 
Het evangelie in deze week is steeds volgens Lucas. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat 

vastberaden zijn weg en op weg naar de heilige stad, waar het heil volgemaakt zal worden, roept Hij 

op tot omkeer omdat ‘de tijd dringt’. Lucas neemt het beeld van de joden die haastig het paasmaal 

eten. Ze hebben al reiskleding aan, ze staan klaar voor het vertrek. Zo dient de gelovige ook klaar te 

staan voor de opdracht van het Rijk. De parabels daarna gaan over de waakzaamheid. Iedere 

parabel heeft altijd één centrale boodschap. De Heer kan ieder ogenblik komen. Wanneer je deze 

komst verwacht, handel je verantwoordelijker, je zet je meer in voor de komst van het Rijk. Jezus 

omschrijft zijn zending en doet een sterke oproep om te kiezen voor Hem. Zijn levensweg is geen 



geplaveide weg. Het blijkt dat navolging van Jezus verdeeldheid oproept. Een weg die bedoeld is om 

tot eenheid te leiden, brengt tweespalt als de mensen niet op de blijde boodschap willen ingaan.  

 

Wij lezen in het evangelie over de verdeeldheid binnen een gezin. Dat wij Jezus volgen kan ook 

onverhoopt leiden tot confrontaties en geschillen met mensen om ons heen. Het kan ons zelfs 

confronteren met onze geliefden. De oproep om ons te verzoenen kan ook tot verdeeldheid leiden. 

Toch wil God een bron van eenheid in verscheidenheid zijn en het is aan ons om dit naar voren te 

brengen. Het vuur van Gods liefde mag zichtbaar worden. God is een zuiverende bron en door je 

hieraan te verbinden, het oude af te leggen en je te bekleden met Gods liefde, kun je leven naar Zijn 

beeld. Het vuur dat in ons ontstoken wordt mogen wij bij anderen doen ontvlammen. Zo kan liefde 

zich verspreiden. 

 

LIEDTEKST:  ‘Ik kom met vuur’    (M. v.d. Plas) 
 
Ik kom met vuur, 

om in uw dagen brand te stichten, 

om heel uw leven te verlichten. 

Ik gun uw zielen rust noch duur. 

 
Ik wil u fel: 

geweld dat niet is in te dammen, 

vol van de liefde en haar vlammen, 

tegen de leugen van de hel. 

 
Ik wil verzet 

tegen de ongerechtigheden. 

Ik breng geen peis en lieve vrede, 

maar God en waarheid onverlet. 

 
O ja, ik wou 

dat overal dat vuur zou laaien, 

dat overal die storm zou waaien. 

Ik wil geen laf, ik walg van lauw. 

 
Mijn droom is groot. 

Hij zal de mensengeesten scheiden, 

hij sticht geen vrede, hij brengt lijden 

en hij wordt nog mijn eigen dood. 

 
Ik breng het zwaard 

maar ‘k wil dat u voor mij zult kiezen 

en aan mijn vuur uw ziel verliezen, 

want God en waarheid zijn het waard. 

 

VOORBEDE 
 
Laten we bidden voor hen die verdeeldheid laten heersen: 

schenk hun wijsheid om de eenheid aan te kunnen spreken 

en om de verdeeldheid om te zetten van een last naar een kracht… 

 



Laten we bidden voor hen die vrede komen brengen: 

help hen om het vuur brandende te houden. 

Maak dat zij ieder die op hun pad komt 

kunnen raken met het vuur van uw liefde… 

 

Laten we bidden voor onze gemeenschap: 

dat wij ons als ledematen in kunnen zetten 

voor het doel dat U ons geeft. 

Maak dat wij de verantwoordelijkheid van ons doopsel dragen… 

 

Goede God, 

wij danken U voor het vuur van uw Geest. 

Geef ons de vrijheid dat wij dit vuur blijven aanwakkeren. 

Maak dat ons christen-zijn een verschil betekent 

in de manier waarop wij onze levens leiden. 

Geef ons het inzicht hoe wij dit christen-zijn 

kunnen uitdragen in ons dagelijks leven. 

Dankbaar voor de kansen die wij krijgen  

vragen wij uw ontferming. Amen. 

 

ONZE VADER … en    WEES GEGROET MARIA … 
 

SLOTGEBED 
 
Betrouwbare God, 

wij danken U 

voor het vuur 

dat Gij op aarde hebt gebracht 

in Jezus, uw beminde knecht; 

ontsteek in ons allen 

het vuur van uw liefde, 

vergeving en goedheid 

en maak zo uw aarde bewoonbaar, 

deze dag en al onze dagen. Amen. 

 

WEGZENDING 
 
Om een zegen en een vuur van liefde te kunnen zijn,  

hebben wij het nodig om God in ons leven 

het belangrijkste te laten zijn. 

Om vruchtbaar te kunnen leven 

vragen wij Gods zegen op ons pad. 

 

Wil God ons daartoe zegenen,  

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 


