
zondag 7 januari 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 61,1-4. 62,11-12 
  
 
lied Liedboek 530   De Geest des Heren is op hem... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 3, 13-17 
 
 
lied  Liedboek 524   Nu Gij de doop ontvangt... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Luise Rinser--- 

 

Luise Rinser, een duitse schrijfster 

schreef een roman met de titel "Mirjam"  (niet in NL dacht ik) 

daarin verwerkt ze een beschrijving van  

 wat we net in de evangelielezing hoorden, 

 de doop van Jezus. 

Zij legt daarin Maria Magdalena,  

latere vriendin en leerlinge van Jezus, 

de volgende woorden in de mond: 

 

"De doper wilde niet dopen. Hij gaf zijn schelp aan die ander, 

en hij boog het hoofd voorover om gedoopt te worden. 

Maar die ander stond er op dat de doper hem zou dopen. 

Een wonderbaarlijk spel. 

Uiteindelijk staakte de doper zijn verzet en goot het water over die ander. 

Op dat moment was er iets dat zijn gezicht naar boven trok. 

Hij zag iets, maar wat? 

Daar was iets wat de blik van ons allen omhoogtrok. 

En er was niets, en toch was er iets.  

Er was iets aanwezig dat er daarvoor niet was geweest. 

Er was iets dat ons allen raakte" 

.. tot zover .. 

 



 

---Johannes en Jezus--- 

 

Als wij nu vanmorgen de teksten niet uit de NBV hadden gelezen  

maar uit de aloude Statenvertaling,  

dan hadden wij in beide lezingen  

één oud woord gehoord,  

dat bijna niet ontbreken kan rond de kerst.  

 

Het klinkt steevast als we de engelen horen zingen 

en veel van onze kerstliederen  

zingen dat woord na: het welbehagen.  

 

(we hebben dan wel een nieuwe bijbelvertaling, maar daarmee 

verdwijnen oude woorden nog niet uit de liedboeken) 

 

De NBV vertaalt het met vreugde.  

Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde"  

- zo de stem uit de hemel bij de doop van Jezus.  

 

Die vreugde, dat welbehagen,  

waar onze kerstliederen zo vol van zijn, 

dat is dat er iets voelbaar wordt van God  

bij de mensen.  

Iets waar de hemel blij van wordt.  

Dat het klikt tussen hemel en aarde.  

Dat hemel en aarde, dat God en mensen  

in liefde met elkaar verbonden zijn.  

 

En ik denk dat Luise Rinser in haar roman dat welbehagen,  

die vreugde, bedoelde, toen zij schreef: 

 Er was iets dat ons allen raakte.  

 

 

---overgang--- 

 

Iets dat allen raakte - en dat er voor zorgt  

dat het leven van Jezus nu anders verder gaat.  

Het Matteusevangelie laat dat zien.  

 

Vanaf nu is hij niet meer de zoon van de timmerman,  

maar de mensenzoon. 

Vanaf nu heeft hij een opdracht: het welbehagen van God,  

waardoor hij zich gekoesterd  

en gedragen mag weten,  

ook naar de mensen brengen.  

 



Vanaf nu worden er verhalen geschreven  

over wat Jezus doet en zegt. 

Want in hem is er iets te merken van de liefde van de hemel,  

iets dat allen raakt. 

 

In de bijbel is de rivier vaak het symbool voor de overgang  

naar iets nieuws: 

het volk van God door de Rode Zee 

Jakob bij de Jabbok 

de rivieren om de tuin van Eden 

- als je daar doorheen bent, ben je dezelfde niet meer 

ben je verandert  -  en is er ook geen weg terug. 

 

De doop van Jezus, de hemel die opengaat -  

"iets dat ons allen raakte" 

en verder is het evangelie van Matteus  

het boek over een mens van God 

over wie de hemel open is gegaan. 

 

En die dat welbehagen, die vreugde van God, 

uit laat gaan naar alle mensen die hij ontmoet. 

Waar hij optreedt, is er altijd iets van de hemel,  

iets "dat ons allen raakt". 

 

In de vroege kerk waren veel mensen  

hierdoor zo geraakt  

dat ze vonden dat Jezus  

hier pas de zoon van God was geworden 

(en niet zozeer door een wonderbaarlijke geboorte) 

 

dat hij b.w.v.s. tot zoon van God was geädopteerd, 

met deze woorden: 

 "Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde" 

Hier was Jezus door God gezalfd met de Heilige Geest. 

 

Enkele eeuwen later had je al een kerk 

in het Middellandse Zeegebied 

waar men de doop van Jezus net zo belangrijk vond 

als voor ons tegenwoordig het verhaal van de geboorte v Jezus. 

 

Ravenna was het centrum, de doopkerk is nog te zien, 

met daarop de afbeelding van de doop van Jezus. 

 

 

 

---doopgesprek--- 

 



Maar het lijkt dat Johannes het hier moeilijk mee heeft.  

Met de plotselinge aanwezigheid  

van het welbehagen,  

de vreugde van God zomaar tussen de mensen.  

 

Matteus is de enige evangelist,  

die dit "doopgesprek" tussen Johannes en Jezus heeft.  

Johannes wil eerst niet. Hij wil Jezus niet dopen. 

 

Waarschijnlijk moet je het lezen in de zin van:  

hij wil helemáál niet meer dopen. 

 

Want hij heeft gezegd:  

"Ik doop met water, maar hij zal dopen  

met Geest en met vuur" 

 

En nu is hij daar.  

Nu zou hij het van hem over moeten nemen. 

 

Maar nu is hij daar en wil zich láten dopen...! 

 

De verwachting en de ervaring van Johannes komen niet bij elkaar.  

 

Johannes, dat is bij Matteus  

de man van de grote afrekening: 

de bijl aan de wortel van de bomen! 

de zeef om kaf van koren te scheiden! 

het vuur om het kaf te verbranden. 

Hij leest de leiders de les: adderengebroed! 

 

En daar is nu Jezus. 

En hij heeft niet van vuur. 

Hij is dus niet van: eroverheen! 

Hij is van: er onderdoor! 

Zelf in het water ipv anderen in het vuur! 

 

Johannes wil niet meer dopen.  

Jezus moet het overnemen. 

 

Maar die staat niet vooraan,  

hij neemt niets over,  

hij gaat staan in de rij. 

 

Dit klopt niet, denkt Johannes.  

 

Dit zijn de mensen die voor zichzelf in hun leven  

een nieuw begin zoeken,  



die alles anders willen gaan doen,  

hun leven omgooien, de tollenaars, de zondaars...  

 

Dit is zijn plek toch niet? 

 

Ja, zegt Jezus.  

Precies daar is mijn plek.  

Bij deze mensen. 

 

Laat het nu maar gebeuren. 

 

Zo dus,  

als degene die aan de kant  

van de mensen gaat staan,  

is hij de geliefde zoon. 

 

 

 

---welbehagen--- 

 

Johannes kan dat niet snappen. 

 

En misschien hebben wij er ook wel moeite mee. 

 

Dat je denkt: dat is mooi,  

dat God vreugde beleeft aan de mensen.  

Maar er zal toch eerst opgeruimd moeten worden! 

 

Er zijn zoveel dingen in onze wereld en in onze samenleving  

waardoor we ons niet kunnen voorstellen  

dat God ons aardig vindt en  

in ons vreugde vindt, dat welbehagen. 

 

Eerst zouden alle dingen heel anders moeten,  

denken we, net als Johannes. 

 

Maar de zoon van de mensen  

gaat niet eerst opruimen,  

hij ondergaat wat er niet deugt.  

 

En voor hemzelf, en voor alle mensen straks,  

zal hij zeggen dat je andersom moet beginnen.  

Niet eerst opruimen, eerst je geliefd weten.  

 

Eerst dat welbehagen.  

Iets dat ons allen raakte... 

 



 

Laat het nu maar toe, dat zich voor jou de hemel opent. 

Laat het nu maar gebeuren. Dat God vreugde in je vindt.  

 

De hemel gaat open.  

De mens Jezus en de vreugde van God horen bij elkaar.  

Het is de manier waarop God  

naar mensen op zoek is.  

Hij ondergaat het leven van de mensen om hen zijn liefde te schenken.  

 

De herders in de velden van Bethlehem,  

de wijzen uit het oosten,  

de mensen bij Johannes aan de Jordaan,  

zij ontdekken allen diezelfde hemelse vreugde.  

Iets dat ons allen raakte.  

 

Daarmee zet hij mensen in stralend licht.  

Zo is het de bedoeling.  

Dat ook over ons de hemel open gaat.  

En we de vreugde van God accepteren.  

 

We zijn mensen waar God blij van wordt.  

Mensen van het welbehagen. 

 

Ja, niet dat er niks op te ruimen valt natuurlijk.  

Genoeg te doen om de dingen op aarde  

een beetje te laten lijken op hoe het Gods bedoeling is. 

 

Maar daar begint het dus niet mee.  

 

De weg van Jezus begint niet met opruimen,  

en die van ons ook niet.  

 

Eerst komt de bemoediging.  

Eerst moet je weten dat je een geliefd mens bent,  

een mens waar God blij mee is,  

een mens van zijn welbehagen.  

 

Het is niet zo dat je eerst je prestatie moet leveren,  

en dan o.k. gevonden wordt,  

en op basis daarvan God wel  

een goede indruk van je zal hebben.  

 

De hemel is over je opengegaan.  

Dat maakt een ander mens van je.  

 



Zoals de bemoediging aan het begin van de kerkdienst komt 

komt ook de bemoediging van Jezus  

vóórdat hij begint. 

 

Niet pas aan het eind van zijn werkzaamheden.  

Eerst de bemoediging, hij krijgt het nog moeilijk genoeg.  

Het begint direct hierna,  

als we het evangelie volgen. 

 

Eerst moet een mens horen dat hij/zij geliefd is.  

Een bron van blijdschap voor God. 

Een mens van het welbehagen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 687   Wij leven van de wind 
 
 


