
OCHTENDGEBED    donderdag 30 maart 2023, 5e week 40dagentijd  
 

Paaskaars aansteken    

Als u thuis het ochtendgebed leest, steek dan een kaarsje aan en ga er even rustig 
voor zitten. 
Licht van Christus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 

Openingsgebed 
 
Trouwe God, 
U hebt zich in Abraham voorgoed met ons verbonden 
en spreekt woorden van toekomst en hoop. 
Maak ons open, opdat ook wij deze woorden verstaan 
en durven geloven dat U het best die met ons gaat. 
Laat ons net als Jezus vertrouwen op uw eindeloze liefde, 
die sterker is dan alle duisternis en dood. 
Dat bidden wij U door diezelfde Jezus, 
zoon van Abraham, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
 

Lezing van deze dag volgens Johannes 8, 51-59 

Waarachtig, ik verzeker u: als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien. 
Toen zeiden de Joden: wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven?! Bent u 
soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn 
gestorven. Wie denkt u wel dat u bent? Jezus antwoordde: Wanneer ik mezelf zou 
eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van 
wie u zegt dat hij onze God is, hoewel u Hem niet kent. Ik ken Hem wel, en ik bewaar 
zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die 
meemaakte was hij blij. De joden zeiden: u bent nog geen vijftig en u zou Abraham 
gezien hebben? Waarachtig, ik verzeker u, antwoordde Jezus. Van voordat Abraham 
er was ben ik er. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist 
ongemerkt uit de tempel te ontkomen. 
 

Uitleg 

Wat je zegt ben je zelf. Kinderen kunnen elkaar met zo’n weerwoord snel de mond 
snoeren. Ook in gesprekken tussen volwassenen kan het er fel toegaan. Tussen 
gelovige mensen van verschillende stromingen, zelfs tussen mensen uit de zelfde 
traditie kunnen woorden fel over de tafel gaan. 
Het is de kunst om naar elkaar te luisteren, elkaar te laten uitspreken en elkaar niet 
te veroordelen. 



Vandaag hoorden we hoe Jezus geconfronteerd wordt met mensen die zijn woorden 
verwerpen, er niet van willen weten. Jezus laat zich daardoor niet uit het veld slaan. 
Sterker nog, hij houdt zijn mond niet en zegt onomwonden dat hij niets anders dan 
Gods Woord spreekt en die woorden ook onderhoudt. 
Hiermee voegt Hij zich in een lange traditie van mensen die zich lieten leiden door 
dit Woord van God. 
Abraham ging Hem voor in die traditie. Deze “vader in geloof” geloofde, tegen alle 
schijn in, in de belofte van God. Jezus is veel later gekomen. Abraham was zijn 
voorbeeld. Maar Jezus bleek uiteindelijk groter te zijn als Abraham. Zo zeer was 
Jezus beeld van God. 
 
 

Gebed 

Behoed en bewaar ons, lieve God, 
wil in ons leven licht zijn. 
Omgeef ons met jouw zegen. 

Behoed en bewaar ons, lieve God, 
wees met ons in pijn en nood. 
Wees warmte en licht, 
een menselijk gezicht, 
ons nabij in donkere dagen. 

Behoed en bewaar ons, lieve God, 
geef geloof en vertrouwen; 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

Behoed en bewaar ons, lieve God, 
Omgeef ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn van het leven 
een Bron voor ons zijn. 
Zet ons op nieuwe wegen. Amen 
 
 

Voorbede 
 
Laten wij bidden tot God 
die de mens heeft uitgerust met rijke mogelijkheden. 
 
Om wijsheid willen wij bidden 
en om een helder inzicht 
op wat ons te doen staat; 
dat we bekwaam worden in goed handelen. 
 



Om inzicht willen wij bidden 
in wat werkelijk van waarde is; 
dat we de betrekkelijkheid zien 
van veel dat ons als geluk 
wordt voorgespiegeld. 
 
Om een zuiver verlangen 
willen wij bidden; 
dat we onze wensen afstemmen 
op wat werkelijk goed voor ons is.  
 
Om een samenleving willen wij bidden 
waar maskers verdwijnen, 
waar we elkaar mogen vinden  
met onbedekt gelaat. 
Eeuwige God, dat is ons verlangen, 
voor vandaag en alle dagen van ons bestaan. Amen. 
 

Kaarsen aansteken en wegzetten 
 

Onze Vader… 
 

Slottekst 

God van Abraham, 
God van Isaak, 
God van Jacob, 
Gij die heet  
‘Ik zal er zijn’, 
 
Wijs ons de weg die leidt 
naar volheid van leven, 
naar genegenheid aan elkaar, 
naar ontmoeting met U. 
 
Omarm ons in barmhartigheid 
als wij verloren lopen 
en keer ons dan weer om. 
 
Wees voor ons door dik en dun 
een mee-gaande God 
en houd ons vast 
als twijfel ons overmant. 
 



Blijf ons elke dag nabij 
in de morgen, 
doorheen de dag, 
tot weer de avond valt 
en de nacht ons vredevol omarmt. 
 

Slotgebed 

God van het Verbond, 
in het spoor van Abraham 
hebt Gij velen geleid 
naar het geloof in uw Naam. 
Wij bidden U: 
schenk ons de kracht 
om uw woord te onderhouden 
en zo deel te krijgen aan uw Rijk van liefde. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
 

Wegzending 

De Heer schenke ons zijn zegen en behoede ons deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Groet van Gitta en fijn weekend! 
 

 
 


