Welke richting gaat het op?
Klein byzantijns koor Utrecht zingt Se nynje blagoslovitje Gospoda.
‘Ziet, zegent nu de Heer, alle dienaren des Heren die staan in de tempel van de Heer, en in de
hoven van het huis van onze God. Heft uw handen op naar het heiligdom en zegent de Heer.
De Heer zal u zegenen vanuit Sion, die hemel en Aarde gemaakt heeft.’
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, vanaf
vers 24
Wat is je opgevallen terwijl je naar dit tafereel luisterde? Ging je aandacht naar het gesprek
over belastingen? Of naar wat Jezus zegt over het feit dat de kinderen zijn vrijgesteld? Of ging
je aandacht eerder naar het feit dat Jezus geen aanstoot wil geven? Wat blijft bij jou
nazinderen?
Neem gewoon even de tijd om bij een deel van deze scène te blijven stilstaan en je enkele
woorden of beelden te herinneren. Richt je aandacht op Jezus en wat Hij tegen Petrus zegt.
Wat voel je terwijl je in deze passage naar Jezus kijkt? Hoe reageer je tegenover Hem?
Luister opnieuw naar dit gesprek tussen twee vrienden. Word je bewust van wat je voelt bij het
luisteren.
Neem nu even de tijd om deel te nemen aan het gesprek tussen Jezus en Petrus. Misschien
heb je wel zin om over dit verhaal met Hem te praten, of misschien is er iets anders dat je
bezighoudt. Praat met Hem zoals met een vriend en luister naar wat Hij je misschien te
vertellen heeft.
Klein byzantijns koor Utrecht zingt Se nynje blagoslovitje Gospoda.
‘Ziet, zegent nu de Heer, alle dienaren des Heren die staan in de tempel van de Heer, en in de
hoven van het huis van onze God. Heft uw handen op naar het heiligdom en zegent de Heer.
De Heer zal u zegenen vanuit Sion, die hemel en Aarde gemaakt heeft.’
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, vanaf
vers 24
Wat is je opgevallen terwijl je naar dit tafereel luisterde? Ging je aandacht naar het gesprek
over belastingen? Of naar wat Jezus zegt over het feit dat de kinderen zijn vrijgesteld? Of ging
je aandacht eerder naar het feit dat Jezus geen aanstoot wil geven? Wat blijft bij jou
nazinderen?
Neem gewoon even de tijd om bij een deel van deze scène te blijven stilstaan en je enkele
woorden of beelden te herinneren. Richt je aandacht op Jezus en wat Hij tegen Petrus zegt.
Wat voel je terwijl je in deze passage naar Jezus kijkt? Hoe reageer je tegenover Hem?
Luister opnieuw naar dit gesprek tussen twee vrienden. Word je bewust van wat je voelt bij het
luisteren.

1/2

Neem nu even de tijd om deel te nemen aan het gesprek tussen Jezus en Petrus. Misschien
heb je wel zin om over dit verhaal met Hem te praten, of misschien is er iets anders dat je
bezighoudt. Praat met Hem zoals met een vriend en luister naar wat Hij je misschien te
vertellen heeft.

2/2

