
Bezinningsboekje 16 tot 22 november  

 

Maandag 16 november 

Uit het evangelie van Lucas 

Toen Jezus eens Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen. 

De man hoorde veel volk voorbijtrekken en vroeg wat er te doen was. 

Men vertelde hem, dat Jezus de Nazoreeër voorbijging. 

Nu begon hij te roepen: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” 

Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: 

“Zoon van David, heb medelijden met mij!” 

Jezus bleef staan en gebood, dat de blinde bij Hem gebracht zou worden. 

Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem: 

“Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” 

Hij antwoordde: “Heer, maak dat ik zien kan!” 

Jezus sprak tot hem: “Word ziende! 

Uw geloof heeft u genezen.” 

En terstond kon hij zien en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte. 

Toen heel het volk dat zag, bracht het eer aan God. 

 

Gebed 

Eén ding houd ik voor ogen, Heer mijn God: de kracht van uw aanwezigheid. Aan 

twee mensen wil ik denken en hen bereiken. Drie dingen wil ik vandaag doen en U 

daarin eren. Zegen mij vandaag. Amen. 

 

Om te weten wat vreugde is moet je eerst weten wat verdriet is. 

Je hebt zo van die dagen dat alles je tegenzit 

dat je niets dan pech hebt dagen met hoofdpijn ongeluksdagen. 

Je geeft dan de schuld aan het weer of de tijd van het jaar. 

Je hebt last met anderen of met jezelf. 

En dan plots is er de zon van de vreugde ze geeft glans aan je leven. 

Ze is als een lopend vuur als de kleuren van een regenboog als het zingen van 

vogels als muziek. 

Maar vreugde is ook vergankelijk ze komt en ze gaat als golven van de zee maar ze 

bestaat. 

Vreugde geeft ons leven vleugels. 

 

Onze Vader …. 



Dinsdag 17 november 

Uit het evangelie van Lucas 

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. 

Terwijl Hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacheüs, 

hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was. 

Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. 

Om Hem toch te zien, liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom, 

omdat Jezus daar langs zou komen. 

Toen Jezus bij de plaats kwam keek Hij omhoog en zei tot hem: 

“Zacheüs, klim vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” 

Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. 

Allen zagen dat en merkten morrend op: “Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!” 

Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak: 

“Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen; 

en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.” 

Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, 

want ook deze man is een zoon van Abraham. 

De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was.” 

 

Gebed 

God, geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek. 

Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat. En geef me liefde, opdat ik 

oog en oor heb voor mijn medemens en bereid ben te helpen waar nodig. 

 

Goede God 

wees ons nabij 

in onze liefste wensen 

in onze diepste momenten 

in dat waar we samen nog van dromen. 

Wees ons nabij God in alle gewone dingen 

in de vanzelfsprekende dingen 

in de dagelijkse taak waar wij voor staan. 

Wees ons nabij wanneer wij lijden aan het leven 

wanneer pijn en verdriet ons overvallen wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. 

Laat niet toe, God dat ons leven slijt aan gewoonte 

en dat wij blind worden voor elkaar. 

geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk  

en laat ons uw geschenk zijn voor mensen om ons heen. 

Onze Vader … 



Woensdag 18 november 

Uit het evangelie van Lucas 

In die tijd was Jezus dichtbij Jeruzalem gekomen, en daar men meende, dat het Rijk 

Gods onmiddellijk ging verschijnen, vertelde Hij deze gelijkenis: “Een man van hoge 

geboorte ging op reis naar een ver land om het koningschap te verkrijgen en dan terug te 

keren. Hij riep tien van zijn dienaars, gaf hun tien pond en sprak tot hen: 

Doet daar tijdens mijn afwezigheid zaken mee. 

Zijn landgenoten evenwel haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna om 

te zeggen: Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. 

Toen hij was teruggekeerd, na het koningschap toch verkregen te hebben, 

liet hij die dienaars roepen aan wie hij zijn geld gegeven had. 

De eerste kwam en zei: Heer, uw pond heeft er tien opgeleverd. Hij antwoordde: 

Uitstekend, goede dienaar! Omdat gij in iets kleins trouw zijt geweest, 

zult gij gezag hebben over tien steden. Daarop kwam de tweede en sprak: 

Heer, uw pond heeft er vijf opgebracht. Ook hem antwoordde de heer: 

En gij, gij zult macht hebben over vijf steden. Toen kwam de derde en zei: 

Heer, hier is uw pond; ik heb het weggestopt in een doek en zo bewaard; 

ik had angst voor u, omdat ge een streng man zijt, die terugeist wat ge niet hebt uitgezet 

en die oogst wat ge niet hebt gezaaid. 

Aan hem antwoordde de heer: Met je eigen woorden zal ik je veroordelen, slechte 

knecht. Je wist, dat ik een streng man ben, die terugeist wat ik niet heb uitgezet 

en die oogst wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je dan mijn geld niet naar de bank 

gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen. 

En aan degenen die er bij stonden, beval hij: Neemt hem dat pond af 

en geeft het aan hem, die de tien ponden heeft. 

Ze wierpen op: Heer, die heeft al tien ponden. Maar hij ging verder. 

Ik zeg u: Aan ieder die heeft, zal gegeven worden, maar aan wie niet heeft, zal nog 

ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En die vijanden van mij, 

die mensen die niet wilden dat ik koning over hen werd: brengt ze hier en steekt ze voor 

mijn ogen neer.” Nadat Jezus deze woorden gesproken had, trok Hij verder en ging op 

naar Jeruzalem. 

 

Gebed 

God, wij bidden voor wie de deur niet uit mag of durft. Voor de groepen die kwetsbaar 

zijn. Voor wie bang is voor wat komen gaat. Drijf onze angsten uit, geef moed en 

bescherming. En Heer, laat ons bidden niet alleen bij woorden blijven. Geef met Uw 

Heilige Geest in waar wij praktisch kunnen helpen. 

 

Onze Vader … 



Donderdag 19 november 

Uit het evangelie van Lucas 

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem. Hij liet zijn blik over de stad gaan 

en weende over haar terwijl Hij zei: “Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede 

strekt! Maar nu is dat voor uw ogen verborgen. Er zullen dagen over u komen, 

dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen, u omsingelen en u van alle kanten insluiten; 

zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen, neersmakken en zij zullen in u geen steen 

op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt erkend waarin barmhartig op u werd 

neergezien.” 

 

Gebed 

Heer, ontferm u, over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen, omdat ze 

hun naasten niet mogen besmetten. Ontferm u over de mensen, die hun geliefde niet 

mogen bezoeken in hun stervensuur. Ontferm u over de mensen in de zorg, de artsen en 

de verpleging, die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen 

ingezet worden. Heer, ontferm u over onze angst om onze dierbaren, om onszelf. 

Ontferm u over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen, over opdrachten die niet 

doorgaan, over financiële gevolgen voor ons huishouden. Geef ons moed en rust, dat 

ons leven in uw hand is, dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren. Amen. 

 

Dagelijks durven mensen bidden, zoals Gij gebeden hebt, het gebed dat niemand ooit 

tevoren bad: "Vader, uw Rijk kome..." God, vaak wil ik vragen: "Dat Rijk van U, komt er 

nog iets van?" Ik besef echter dat Gij mij dan zult vragen: "Dat Rijk van Mij, vriend, mag 

Ik er bij u iets van verwachten? Mag Ik er bij u mee beginnen?" Dan sta ik even perplex, 

en weet me wel degelijk voor de muur geplaatst. Bij het begin van deze nieuwe dag 

willen wij U vragen, Heer, open onze ogen voor uw Rijk van vrede, welvaart en 

gerechtigheid voor iedereen; laat ons vandaag beginnen met het scheppen van een 

hemel op aarde. 

 

Onze Vader … 

 

 

 

 

 



Vrijdag 20 november 

Uit het evangelie volgens Lucas 

In die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen, 

terwijl Hij tot hen zei: “Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, 

maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.” 

Dagelijks gaf Hij in de tempel onderricht. De hogepriesters, de schriftgeleerden 

en de vooraanstaanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te 

brengen, maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan 

zijn lippen. 

 

Gebed 

Heer, Wat fijn dat u er bent U, altijd Aanwezige, vol liefde en trouw. Dank U wel dat U er 

bent en ons wilt leiden. Zegen ons met uw vrede uw rust, uw wijsheid. Schenk ons uw 

Geest, zodat we onderscheiden wat goed is om te doen voor onze naaste en voor 

onszelf. U komt de lof toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Mogelijk hebben we behoefte aan nieuwe ogen, 

omdat deze van nu teveel in zwart-wit kijken, 

willen we nieuwe oren die niet zo selectief luisteren, 

of een nieuwe tong nu de onze wat te scherp is geworden, 

of een ander hart 

gezien het huidige bijna zo hard geworden is als een steen, 

of misschien willen we gewoon een andere neus 

omdat we die nu al te dikwijls overal tussen gestoken hebben, 

of misschien nieuwe voeten 

omdat we toch niet zo vast in onze schoenen staan. 

God, help ons om nieuw te worden en jouw verrijzenis in ons gestalte te geven. 

 

Onze Vader …. 

 

 

 

 

 



Zaterdag 21 november 

Uit het evangelie volgens Lucas 

In die tijd kwamen er enigen van de Sadduceeën, die de verrijzenis loochenen 

bij Jezus met de vraag: “Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan: 

Als iemand een getrouwde broer heeft, die kinderloos sterft, dan moet zijn broer diens 

vrouw nemen om aan zijn broer een nageslacht te geven. 

Nu waren er eens zeven broers. 

De eerste trouwde en stierf kinderloos. 

De tweede en de derde namen de vrouw en op dezelfde manier stierven alle zeven 

zonder kinderen na te laten. 

Het laatste stierf ook de vrouw. 

Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw? 

Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.” 

Jezus sprak tot hen: “De kinderen van deze wereld huwen en worden ten huwelijk 

gegeven, maar zij die waardig gekeurd zijn deel te krijgen aan de andere wereld 

en aan de verrijzenis uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. 

Zij kunnen immers niet meer sterven, omdat zij gelijk engelen zijn, en, als kinderen van 

de verrijzenis, zijn zij kinderen van God. 

Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid waar het gaat over de braamstruik, 

doordat hij de Heer noemt de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van 

Jakob. De Heer is toch geen God van doden, maar van levenden 

want voor Hem zijn allen levend.” 

Sommigen van de schriftgeleerden merkten op: “Meester, dat hebt Gij goed gezegd.” 

Zij waagden het dan ook niet meer Hem nog maar iets te vragen.  

 

Gebed 

God, We zoeken U omdat we door U zijn gevonden. Uw Stem doorbrak onze stilte. 

Nieuwe kracht zoeken wij om - in alle verwarring en aanvechting - te blijven vertrouwen 

dat U ons niet loslaat. We zoeken U omdat we lijden onder uw zwijgen, lijden aan het 

leven, dat zo verrukkelijk kan zijn en zo bitter tegelijk. Als U meer bent dan ingebeelde 

troost wees dan aanwezig, kom haastig Heer! Jezus, zoeker van mensen, laat ons door 

uw Geest en uw weg van kruis en opstanding beseffen hoe kostbaar wij voor U zijn. 

Wees zo onze troost en gids vandaag en alle dagen. 

 

Onze Vader….. 

 

Wees gegroet …. 



Zondag 22 november “ Christus Koning” 

Uit het evangelie van Mattëus 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid 

en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 

Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen 

scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 

De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. 

Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn 

Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. 

Want Ik had honger en gij hebt Mij eten gegeven. 

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, 

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. 

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, 

Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, 

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: 

Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te 

drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdelingen hebben U opgenomen, 

of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis 

en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: 

Voorwaar Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, 

hebt gij voor Mij gedaan. 

En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het 

eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten.Want Ik had honger en gij hebt 

Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. 

Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en hebt Mij niet gekleed. 

Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. 

Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien 

of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor 

U gezorgd? Daarop zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een 

van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen 

heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven”. 

 

Gebed 

Heer God, 

wij bidden U voor hen die nog altijd lijden omwille van het heengaan van een mens 

die hen dierbaar was. Blijf hen die wenen troostend en sterkend nabij. 

Laat ze uw zorg ervaren in de trouw van hun vrienden, wanneer straks het gewone leven 

weer verder gaat. 

Help ons te geloven dat de dood geen einde is, maar het begin van een geluk, 

groter dan onze mooiste dromen op aarde.  



O God, U die wij leren kennen als Heelmaker, toon ons uw compassie voor de hele 

menselijke familie die in verwarring is en lijdt onder ziekte en angst.  

Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.  

Kom ons te hulp nu het coronavirus zich over de wereld verspreidt, genees de zieken, 

behoed en bewaar hun families en vrienden zodat zij niet geïnfecteerd raken. Hoor ons 

roepen, o God. Luister naar ons gebed.  

Schenk ons uw Geest van liefde en zelfbeheersing, zodat we eensgezind werken om het 

virus te beheersen en in te dammen. Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed. 

 Maak ons waakzaam, oplettend en proactief als het gaat om het uitroeien van alle 

ziekten, zoals malaria, dengue, HIV & aids, en andere ziekten die zorgen voor lijden en 

vaak resulteren in de dood van vele mensen. Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons 

gebed.  

Genees ons van zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid die ertoe leiden dat wij ons 

alleen zorgen maken als het virus ons bedreigt, open ons zodat wij uitstijgen boven 

onzekerheid en angst waardoor we onze buren niet zien. Hoor ons roepen, o God. 

Luister naar ons gebed.  

Geef kracht en moed aan de mensen die in de medische sector werken: verzorgenden, 

verpleegkundigen, dokters en allen die zichzelf inzetten voor de zieken en hun families. 

Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.  

Inspireer, verlicht en geef hoop aan alle wetenschappers die gefocust zijn op het vinden 

van een vaccin. Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed. 

 

Onze Vader… 

Wees gegroet… 

 

 

Een gezegende zondag aan jullie allemaal! 

 

 

 

 


