
Avond 13
HIJ IS GODS VEELGELIEFDE ZOON
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1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8. Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



Doopsel van de Heer

Fresco 
kleine orthodoxe kerk 
Gent, 2021



Johannes de doper



Jezus, zoon van Adam 



Jezus, 
de nieuwe 
Adam

(Gen 2-3, Rom 5)



Voetwassing 
S. Köder

Jezus, ‘anti’-adam (Fil 2,6-8)





P.P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo





‘Hij zag 
de hemel 
openscheuren’





Icoon van de 
geboorte van de Heer

Icoon van de 
menswording



14Anastasis (opstanding) – Fresco, ca.1315, Chora-kerk in Istanbul



S. Köder

‘Ik daal af
om hen te 
bevrijden’

(Ex 3,8)





M.I. Rupnik,s.J. (eind 20ste eeuw, Vaticaan)



‘Onderdompeling 
en boven water komen, 

verbeelden 

de afdaling in de hel 
en de opstanding.’

(Johannes Chrysostomos)



Psalm 114, 1-3

Toen Israël wegtrok uit Egypte, 
het volk van Jakob dat 
vreemdtalige land verliet, 

werd Juda Gods heiligdom, 
Israël zijn koninkrijk. 

De zee zag en vluchtte, 
de Jordaan trok zich terug. 



‘Gij zijt mijn Zoon, 
mijn veelgeliefde,

in u heb Ik 
welbehagen.’



‘Dit is mijn 
uitverkoren Zoon, 
luister naar Hem.’ 

(Lc 9,35)

(2de zondag 40-dagentijd C)



‘Daarom, samen met de 
ontelbare koren van de 
engelen prijzen wij uw 
grootheid en zingen U 
ons loflied toe …’

(Prefatie III veertigdagentijd)



meester, messias/christus, Heer, profeet, 
mensenzoon, zoon van David, dienstknecht 
van de Heer, zoon van God, morgenster, 
koning, hogepriester, heilige, lam (van God), 
middelaar, almachtige, leeuw van Juda, 
laatste of nieuwe Adam, rechter, heerser, 
verlosser, redder, herder, hoeksteen, eerste 
en laatste, wijsheid, beeld van God, zittend 
aan Gods rechterhand, Verhevene, Woord, … 



‘Abba, Vader’ bad Hij …



Overdracht van het credo



‘Hij zag de Geest 
als een duif 
op zich neerdalen’



Icoon vd
drie-eenheid, 
A. Roublev, 
1410



Zoon

GeestVader Vader

Wij







‘Ikzelf leef niet meer, 
Christus leeft in mij’ 

(Gal 2)

‘Ik wil steeds meer 
op Christus lijken in 

zijn dood om eens te 
mogen komen tot de 

opstanding uit de 
doden.’ 

(Fil 3)


