
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 13 januari 2021 

Thema: Jij bent een schat 

Voorganger: Fons Zandbelt 

 

 

 

Aanhef:            

 
 

 

Inleiding 

Zondag jongstleden werd de officiële kersttijd afgesloten met het 

evangelie over de doop van Jezus in de Jordaan. Daarbij klonk een stem 

uit de hemel:  

‘Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in jou heb ik welbehagen’.  

Dat betekent zoiets als ‘Jij bent mijn schat!’  

In dit avondgebed wil ik graag met jullie stil staan bij wat dat gebeuren 

voor Jezus heeft betekend, en wat het belang is van dat wijzelf af en toe 

te horen krijgen: ‘Je bent een schat!’ 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3


Lied 111:  God is vol liefde          

 
 

Lezing: uit Marcus 1 vers 9 t/m 11 

In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea  

en daalde af naar het dal van de rivier de Jordaan,  

waar Hij zich door Johannes liet dopen. 

En op hetzelfde ogenblik dat hij uit het water opsteeg,  

zag Hij de hemel opengaan, en de Geest als een duif op zich neerdalen.  

En er kwam een stem uit de Hemel:  

‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik mijn welbehagen’.  

 

 

Lied 131:  Neem mij aan zoals ik ben        

 
   

https://www.ingoedehanden.management/OMA/God_is_vol_liefde.mp3
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Neem_mij_aan_zoals_ik_ben_(luisterboek).mp3


Overdenking 

‘Jij bent toch een schat’, dat zeggen wij als iemand spontaan iets voor je 

heeft gedaan. Hopelijk wordt het ook wel eens tegen ons (tegen jou en 

mij) gezegd: ‘Jij bent een schat!’, ‘Jij bent een engel’. 

Je ervaart het als een bevestiging van je eigenwaarde, en als een teken 

van je liefdevolle verbondenheid met die ander. 

Zoiets overkomst ook Jezus bij zijn doop in de Jordaan. Nadat Hij zich 

had laten dopen en de Heilige Geest over Hem was gekomen, klinkt er 

een stem vanuit de hemel: ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik 

welbehagen heb’. Dat betekent ook zoiets als: ‘Je bent een schat! Ik ben 

blij met Jou’. Ook voor Jezus was dat een bemoedigende, liefdevolle 

bevestiging van God, zijn hemelse Vader. 

Aan dat bemoedigende woord heeft Jezus in zijn leven houvast 

gevonden. Hij zal die bevestiging nodig hebben op de weg die voor Hem 

ligt, met al zijn beproevingen, want zijn levensroeping zal veel van het 

vragen. De meesten zullen Hem van harte aanvaarden, anderen zullen 

Hem verwerpen; sommige riepen ‘Hosanna’, anderen ‘Kruisig Hem’. 

Hij hield zijn hele leven vast aan die stem met dat woord: ‘Wat er ook 

gebeurt, Jij ben mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in Jou heb ik welbehagen’. 

 

In en door onze eigen vroegere doop -want ik denk dat de meestem van 

ons vroeger zijn gedoopt – is als het ware ook tot ons gezegd: ’Jij Gerda, 

jij Jurgen, jij Monique, jij Fons; jij bent mijn geliefd kind, Ik hou van jou, 

Ik ben blij met jou; Ik zal er altijd voor je zijn, ook al voelt dat niet altijd 

zo’. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat niet-gedoopten, géén geliefde 

kinderen van God zijn, want ieder mens mag zich ‘kind van God’ weten, 

want wij zijn allemaal geschapen ‘naar Gods beeld en gelijkenis’.  

Mogen we allemaal en altijd ons bewust blijven dat jij en ik, wij allemaal, 

‘geliefde kinderen van God’ zijn. 

 

Gelukkig ondervinden de meeste kinderen al vroeg in hun leven dat zij 

er mogen zijn. Als ouders hun pasgeboren kindje liefdevol toelachen met 

liefdevolle woordjes, en het kind liefdevol strelen op de wang, dan doen 



ze dat om het kind te laten ervaren: dat hij/zij een geliefd kind van hen 

is; en dat ze blij met hem/haar zijn. 

En als het de ouders lukt de eerste glimlach aan hun kind te ontlokken, 

geeft hen dat een diep geluksgevoel. 

 

In liefde en aandacht van ouders voor hun kinderen, mogen we ook iets 

zien van Góds liefde voor die kinderen. 

We zingen niet voor niets: ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’, ‘Daar waar 

vriendschap heerst en liefde, daar is God’. 

Hopelijk ervaren wij ook als volwassenen van elkaar regelmatig die 

bemoediging in ons leven. Ook hier en nu in de gezangen, gebeden en 

stiltes van het avondgebed. 

Moge dat gelovig besef van ‘geliefde kinderen van God’ te zijn, ons 

blijven inspireren en nooit verlaten. 

 

Lied 109:  Fiez-vous en Lui          

 
Vertrouw op Hem en wees niet bang De vrede van God zal uw hart bewaren. 

 

 

Stilte   

 

  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Fiezvous_en_lui.mp3


Voorbeden met eerst de acclamatie Nr 32 Gospodi pommilui met daarna 

de voorbeden afgesloten met de uitgesproken acclamatie Heer, in uw 

goedheid, (allen:) hoor ons gebed.        

 
Heer, ontfermU 

• Goede God, wij bidden U voor onszelf en al Gods mensenkinderen, 

dat wij allen U mogen blijven zien en ervaren als een liefdevolle 

Vader die ons liefheeft, dat wij in de liefde van onze medemensen 

Gods liefde herkennen. 

Heer in Uw goedheid 

Hoor ons gebed. 

 

• Goede God, wij bidden U voor jonge mensen die nu opgroeien, dat 

ook zij openstaan en gevoelig mogen worden voor uw liefde via 

Christus en zijn boodschap, en voor de liefde van mensen om hem 

heen. 

Heer in Uw goedheid 

Hoor ons gebed. 

 

• (ruimte voor eigen gebed) 

 

 

Onze Vader (NBV-vertaling) 

Als afronding bidden wij samen het gebed van Jezus: 

 

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden: 

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was.  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3


En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het Kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

Lied 134: Ga met God, en Hij zal met je zijn       

 
 

 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Ga_met_God_en_Hij_zal_met_je_zijn.mp3


Avondgroet: Zegenbede van St. Patrick   

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.  

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten  

  en om u te beschermen voor gevaar.  

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.  

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.  

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur,  

   als anderen over u heen vallen.  

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.  

Zó zegene u de goede God: Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen. 

 

 

Slotlied 128  Juicht en verheug je (Jubelt und freut euch)    

 

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Jubelt_Und_Freut_Euch_%5bJuich_En_Verheug_Je%5d.mp3

