
OCHTENDGEBED maandag 24 januari 2022 
 
WELKOM  
 
Steek een kaarsje aan en ga er even voor zitten. 
 
In de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest,  Amen 
 
Het is de gedenkdag van de Heilige Franciscus van Sales (1567-1622). Hij was bisschop 
van het door de Reformatie verscheurde bisdom Genève. Als kerkhervormer investeerde 
hij in een gedegen intellectuele en spirituele vorming van zijn priesters en een grondige 
catechese van de gelovigen. Door zijn prediking wist hij velen in de Katholieke Kerk terug 
te brengen. 
 
TEKST 
 
Een ieder op veilige afstand 
En jij zo dicht bij mij 
 
Het is een rare tijd. 
De wereld staat nog steeds op zijn kop 
Maar als ik door mijn raam naar buiten kijk, 
Is de wereld gelijk 
Gelijk aan gister, gelijk aan elke dag daarvoor. 
Het is alsof ik moeder natuur zachtjes hoor, 
Hoor zeggen “Mens sta stil, kijk en verwonder 
Kijk hoe ik de tijd doorsta, rust en bewonder. 
Alles gaat over en komt opnieuw voorbij, 
Dus berust in dit moment en vertrouw op mij.” 
Ik weet niet of ik deze stem 
Wel als die van moeder natuur herken 
Misschien is het die van mij, mijn hoop die praat, 
En zo de strijd met mijn onrust aangaat. 
Maar ik heb besloten gewoon te luisteren en sta dus stil en bewonder, 
Dat ik kan leven zonder 
Zorgeloos alleen, 
Zonder afleiding om me heen. 
Eenieder op veilige afstand van mij, 
En verwonder dat juist nu, jij zo dicht bij mij. 
 
LEZING van deze dag volgens Marcus 3, 22-30 
 
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door 
Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ Toen hij hen 
bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf 
uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 
als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen 
standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook 
hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis 



van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst 
vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle wandaden 
en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie 
lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want 
zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij 
is bezeten door een onreine geest.’ 
 
STILTE. 
 
OVERWEGING: 
 
Jezus was een druk mens. Hij wilde de mensen oog leren krijgen voor de ware God, en 
oog leren hebben voor elkaar. Hij droomde van een wereld die het rijk van God zou 
zijn. Gedreven als hij was deed Hij dingen die anderen raar vonden, zwaar overdreven, 
goed gek. Doe maar gewoon, zeiden ze. 
Doe maar gewoon, zeggen ook wij nu, dan doe je al gek genoeg. Dit kan dikwijls waar 
zijn. Maar echte christenen zijn allemaal een beetje gek: zo vonden ze indertijd 
Franciscus van Assisi ook een rare; en Theresia, pater Damiaan, Peerke Donders, 
allemaal een beetje gek, of, zoals sommigen zeiden: van de duivel bezeten. 
Gewoon doen is: alleen aan jezelf denken en houden wat je hebt. Gek is: weinig aan 
jezelf denken, je uitsloven voor anderen, dromen werkelijkheid doen worden, werken 
aan vrede en gerechtigheid. 
We kennen allemaal wel die onmisbare ‘goeie gekken’. Mensen die bijvoorbeeld 
jarenlang bijna dagelijks langs een demente moeder gaan; of die al jarenlang de was 
doen voor een oudere en alleenstaande buurman; mensen die door weer en wind 
collecteren voor een goed doel; mensen die hun vrije tijd aan de jeugd geven. Het zijn 
allemaal ‘goeie gekken’. 
Als je alleen maar gewoon doet, word je al gauw een grauw en lauw christen, zonder 
kraak of smaak. In deze middelmatigheid is de Geest helemaal zoek.  
Daarom vraagt Jezus ons te handelen vanuit Gods Geest. Hij vraagt ons óók een 
beetje gek te zijn, een goeie gelovige gek, net als Jezus zelf. 
 
VOORBEDEN: 
 
Laten we bidden 
dat we het voorbeeld 
van Gods dwazen 
- te goed voor deze wereld - 
verstaan en navolgen. 
Laten we bidden 
dat in onze kerk 
middelmatigheid en lauwheid 
plaats maken 
voor bezield christen-zijn. 
Laten we bidden 
dat we niet vluchten 
in allerlei smoesjes, 
maar ons metterdaad 
inzetten voor anderen. 
Laten we bidden 



voor onze eigen parochie: 
dat we elkaar 
bemoedigen en inspireren 
met en door het evangelie. 
 
STILTE. 
 
SLOTGEBED: 
 
Verborgen God, 
wij danken U voor het woord 
dat wij mochten horen. 
Doordring ons iedere dag 
van de wijsheid 
die ons in Jezus, uw Zoon, 
in handen wordt gelegd, 
tot vreugde van alle mensen 
die leven onder de zon, 
vandaag en al onze dagen. Amen. 
 
WEGZENDING: 
 
Onder invloed van christelijke denkers als Thomas van Aquino ontstonden de 
theologale deugden: geloof, hoop en liefde. 
Daarom tot slot deze wens: 
Moge het geloof 
waarin we staan 
hoorbaar worden 
in ons spreken. 
Moge de hoop 
die leeft in ons hart 
zichtbaar worden 
op onze gezichten. 
Moge de liefde  
die ons bezielt 
tastbaar worden 
in ons handelen. 
 
De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 
P.S. 
prietpraat van onze kleindochter Eva, (3 jaar). 
Vraag: “Waar is God?”  
Antwoord: “Hier de straat uit, links af en dan rechts” 
 
Hele fijne dag, zet een lekker kopje koffie voor jezelf!  
Groet Carlijn. 
 


