
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 17 maart 2021 

Thema: Verkiezingen: 

Wie zal er winnen? Wie wordt de grootste? 

Voorganger: Fons Zandbelt 

Aanhef:            

 

Inleiding 

Voor vanavond heb ik een thema gezocht dat aan sluit bij Tweede 

Kamerverkiezingen. 

Ik vond op twee korte teksten uit het Markus-evangelie, die betrekking 

hebben op leiderschap en verantwoordelijkheid, en ware grootheid, en 

zo kwam ik bij het thema: ‘Wie zal er winnen? Wie zal de grootste 

worden (bij die Tweede Kamerverkiezingen)? 

Als er één ding is waarover Jezus heel duidelijk is geweest, dan is het 

wel: over leiderschap en ‘ware grootheid’. 

Voor Hem heeft het alles te maken met ‘dienaar zijn’, en ‘dienen’. 

Hij is zelf daarin ons voorgegaan.  

Ik dacht dat het passend is, om vanavond bij dit thema stil te staan. 

Daarom zingen we nu: ‘Jezus, U bent het licht in ons leven’.  
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Lied nr. 19:  Jezus, U bent het licht in ons leven    

 

(Ps 139) Heer, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan,  

al van verre verstaat U mijn gedachten. Al nam ik vleugels van de dageraad in de morgen  

en laat ik mij neer aan het einde van de zee. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  

zie mij aan en peil mijn gedachten. Leid mij op de weg van waarheid, uw weg van eeuwigheid 

 

Lezingen: Markus 9 vers 33 tot 37 en 10 vers 42 tot 45 

Jezus en zijn leerlingen kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, 

ondervroeg Hij hun: ‘Waar hebben jullie onderweg over getwist?’ 

Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad 

over de vraag wie de grootste was. 

Toen zette Jezus zich neer, riep de Twaalf bij zich, en zei tot hen: 

‘Als iemand de eerste wil zijn, zal Hij de laatste van allen en de dienaar 

van allen moeten wezen’. 

Hij nam een kind en zette dat in hun midden;  

Hij omarmde het en sprak tot hen: 

‘Wie een kind als dit opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die mij 

gezonden heeft.’ 

 

En dan nog een tekst, iets verderop in het Marcus evangelie. 

Het speelt zich af wanneer twee apostelen (Jac. En Joh.) samen aan Jezus 

vragen of ze – als straks het Rijk van God is gekomen - een plaats (een 

ereplaats) links en rechts van Jezus mogen verkrijgen; maar daar gaat 

Jezus niet op in. 
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In plaats daarvan roept Hij zijn 12 apostelen bij zich, en spreekt hen dan 

als volgt toe: Mc.10,42-45: 

‘Jullie weten dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren 

vuist regeren, en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. 

Dit mag bij u niet het geval zijn;  

Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn,  

en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen,  

want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om 

te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.’     

 

Lied nr. 90: The Kingdom of God        

 

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 

Kom Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk 

Overweging 

Aanzien genieten, populair over komen, bovenaan staan: het zijn geen 

woorden die bij Jezus bovenaan staan, als het gaat om groot-zijn en 

belangrijk-zijn. 

Toch leeft dat verlangen vaak bij mensen, en wel alle tijden.  

Het zal ook meegespeeld hebben bij een aantal Tweede Kamerleden die 

vandaag gekozen zijn. Ook bij Jezus’ leerlingen: Jacobus en Johannes 

vragen er uitdrukkelijk om: dat zij – als het rijk van God er eenmaal is - 

rechts en links naast Jezus plaats mogen nemen. 

Niets menselijks is de apostelen vreemd. 

Maar Jezus koppelt het woord ‘groot zijn’ niet aan: boven anderen 

uitsteken en aanzien genieten, maar aan dienstbaarheid en dienen; je 

geheel geven ten dienste van het welzijn van hen voor wie je bent 

aangesteld of gekozen bent, m.n. de kwetsbaren die zichzelf niet kunnen 
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redden: door hen positief te helpen tot ontplooiing te kunnen komen, en 

ze te beschermen, zodat ze niet in de knel komen. 

Als je dat nastreeft, ben je in zijn ogen ‘groot’. 

‘Wie onder u groot wil zijn of de eerste, moet dienaar van u willen zijn’  

 

Niets voor niets zet Jezus ‘een kind’ midden tussen zijn leerlingen: een 

kind als vertegenwoordiger van alle kwetsbare mensen die afhankelijk 

zijn van anderen. 

Hij nodigt ons, zijn leerlingen, uit om bij alles wat we nastreven (en 

besluiten) het welzijn van deze ‘kleinen’ goed voor ogen te houden, ja, 

juist hén centraal te stellen (in onze aandacht en dienstbaarheid). 

Jezus baseert zich daarbij niet louter op de waardigheid van elke 

menselijke persoon, maar op een religieuze reden: in dit kind, in de 

hulpbehoevende medemens, dienen we God. 

  

Ook zelf is Hij niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’, 

en zijn leven te geven voor het welzijn van de mensen. 

Het lijkt allemaal zo duidelijk, maar in feite gaat het nogal eens anders: 

en is men uit op: in de smaak willen vallen bij anderen, anderen naar de 

ogen zien, soms ten koste van een ander. 

Op zich is er niks mis mee, als we ergens in willen uitblinken, de 

beste/eerste willen zijn, maar, zegt het evangelie, we moeten niet denken 

dat we daardoor in Gods ogen meer zijn dan anderen (met minder 

gaven).  

Dat geldt ook voor de zg. ‘Groten der aarde’: we verwachten van hen, 

dat ze hun verantwoordelijkheid gebruiken, nl. ten dienste van de 

mensen. 

Gelukkig zijn ook vele ‘groten’ in ons land en in onze wereld, die hun 

verantwoordelijkheid verstaan in de geest van Christus. 

 

Van een ‘minister’ mag je verwachten dat hij echt ‘minister’ is: 

d.w.z. ‘dienaar’-, want dat betekent het woord ‘minister’. 

Een ‘minister’ is niet iemand met een erebaan, maar iemand die de 

belofte heeft gedaan, dat hij ’s landsbelang zal dienen.  

Voor Jezus dienen macht en dienstbaarheid aan elkaar gekoppeld te zijn. 

Dat wordt straks hopelijk ook het uitgangspunt bij de nieuwe 

kabinetsformatie, (zodat voorkomen wordt wat er gebeurde met de…) 



Zou dat ook niet (net zo goed) moeten gelden voor ieder van ons, die een 

baan of functie heeft gekregen of aangenomen? 

Ja, heeft ook niet alle vrijwilligerswerk ‘dienstbaarheid’ als doel? 

Natuurlijk is het ook van belang dat we er voldoening in vinden, maar 

ook bij vrijwilligerswerk dienst het primair gaan om een stukje 

verantwoordelijkheid en dienstbaarheid, waaraan wij willen meewerken, 

hoe bescheiden ook?  

Genoeg om over na te denken straks in de stilte… 

 

Lied nr. 76:  Les Beatitudes         

  
1- Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux 

2- Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs 

3- Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien 

4- Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés 

5- Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né 

6- Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur 

7- Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu 

8- Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux 

9- Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près de Dieu 
 

Vertaling : 

1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods 

2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten 

3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe 

4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden 

5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen 

6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien 

7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden 

8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen 

9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen 

 

 

 

Stilte  

 

  

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


Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid (allen:) Hoor ons gebed 

Aan het begin klinkt het lied Gospodi (nr.32):      

 
 

• Voor allen die vandaag gekozen worden of zijn gekozen als leden 

voor de Tweede Kamer: dat ze hun taak mogen vervullen vanuit een 

houding van dienstbaarheid; dat alle leden van ons parlement (en ook 

wij allen) bedacht zijn op rechtvaardigheid en bekommerd zijn om het 

welzijn van de kwetsbaren in onze samenleving, zodat ze de juist 

beslissingen nemen.  

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• Voor allen die ons land bewonen: dat er respect mag groeien en 

behouden blijven vanwege al die verschillend denkende mensen in 

ons land. 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• (Ruimte voor eigen gebed) 

… 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

Onze vader (oecumenische tekst) 

Onze Vader, die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede op aarde  

zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

Amen 
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Lied nr. 89:  Lied van Franciscus       

 
 

 

Avondgebed  
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Slotlied nr. 108: Frieden, Frieden        

 
Vrede laat ik jullie na. Mijn vrede geef ik jullie  

Laat jullie hart niet de moed verliezen. 

 

Wilt u reageren?  

Stuur dan een mail naar ajpzandbelt@kpnmail.nl 
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