
zondag 12 januari 2020 in het Kruispunt 
 
 

 

 

 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 42, 1-9 
 

Jes 42, 1-9 

1  Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,  
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,  
ik heb hem met mijn geest vervuld.  
Hij zal alle volken het recht doen kennen.  
 
2  Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,  
hij roept niet luidkeels in het openbaar;  
 
3  het geknakte riet breekt hij niet af,  
de kwijnende vlam zal hij niet doven.  
Het recht zal hij zuiver doen kennen.  
 
4  Ongebroken en vol vuur  
zal hij het recht op aarde vestigen;  
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.  
 
5  Dit zegt God, de HEER,  
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,  
die de aarde heeft uitgehamerd  
met alles wat zij voortbrengt,  
die de mensen op aarde levensadem geeft,  
en levensgeest aan allen die daar verkeren:  
 
6  In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.  
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,  
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen  
en maak je tot een licht voor alle volken,  
 
7  om blinden de ogen te openen,  
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,  
wie in het duister zitten uit de gevangenis.  
 
8  Ik ben de HEER, dat is mijn naam.  
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,  
noch de lof die mij toekomt met een beeld.  
 
9  Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld  
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan,  
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.  
 
 
lied Liedboek 459, 1.2.3.4.5.   Ik breng een rechter... 
 



 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 3, 13-17 
 
Mt. 3, 13-17 
13  Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt 
te worden. 
14  Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou 

door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 
15  Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op 

deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 
16  Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel 
zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 

17  En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde.’ 
 
lied  Liedboek 524   Nu Gij de doop ontvangt... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Edison--- 

 

Wat kunnen woorden veel doen!  

Wat maakt het veel uit wat we tegen elkaar zeggen!  

Of we liefdevol en bemoedigend tegen elkaar zijn,  

of dat we elkaar onderuithalen!  

 

Met woorden kunnen we elkaar maken of breken! 

 

Ik heb gelezen over Thomas Alva Edison,  

de uitvinder van de gloeilamp,  

van de telegrafie,  

en nog veel meer dingen.  

Hij komt op een dag van school naar huis en heeft een brief  

voor zijn moeder. “Deze brief heeft  

de meester me gegeven, zegt hij, en ik mocht hem  

alleen aan jou geven om te lezen.” 

Zijn moeder opent de brief en heeft tranen in de ogen  

als ze hem aan haar zoon voorleest: 

"Uw zoon is een genie! Onze school is  

veel te klein voor hem. Wij beschikken niet  

over de leerkrachten van het niveau  

dat hij nodig heeft.  

Wij vragen u om uw zoon voortaan zelf les te geven."  

En dat gebeurt dus ook.  

Hij heeft maar een paar maanden  

op school gezeten. En zijn moeder,  



zelf leerkracht, heeft met groot succes  

les gegeven aan haar zoon, zoals u allen weet.  

Hij heeft meer dan 70 patenten op zijn naam staan. 

Tientallen jaren later, zijn moeder is al lang overleden,  

is Edison een keer op zoek naar iets  

en stuit in een oude doos  

op een handgeschreven briefje,  

de brief die zijn schoolmeester destijds  

aan zijn moeder had geschreven.  

Hij begint te lezen wat er echt in het briefje stond:  

Uw zoon is geestelijk gehandicapt.  

Wij kunnen en willen hem niet langer  

op school hebben. Wij vragen u  

om uw zoon voortaan zelf les te geven".  

Het verhaal gaat dat Edison lang heeft moeten huilen.  

Het vertrouwen van zijn moeder  

heeft hem gemaakt tot de man  

die hij geworden was. Zij had heel  

andere woorden voorgelezen  

dan er in dat briefje stonden.  

Bemoedigende woorden... 

 

 

---Jezus--- 

 

Wij hebben gelezen over Jezus  

die zich laat dopen door Johannes.  

 

Als jij omhoogkomt uit het water van de Jordaan,  

gaat de hemel open, zo staat er,  

en is er een stem uit de hemel:  

"dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde".  

Je kunt ook vertalen met: ik hou van hem.  

 

Bemoedigende woorden die bepalend zijn  

voor het hele verdere leven van Jezus.  

 

Met deze woorden uit de hemel is het verhaal begonnen  

dat wij nu, 2000 jaar later,  

elkaar nog steeds vertellen.  

 

Vanaf dit moment spreekt en handelt Jezus in het openbaar.  

De heilige Geest is bij hem,  

en de vertrouwenvolle bemoedigende woorden 

van zijn hemelse vader.  

Woorden die hij nodig heeft 

om te kunnen zijn die hij is. 



 

En omdat wij vandaag lezen over de doop van Jezus  

is het ook het goede moment  

om ons even te realiseren dat er al heel vroeg,  

in de 2e en 3e eeuw,  

grote groepen christenen waren  

in het Middellandse Zeegebied,  

voor wie dit verhaal veel belangrijker was dan dat  

van de stal en de kribbe,  

wat wij net hebben gevierd.  

 

Jezus was een mens, vonden zij,  

gewoon geboren als een mens,  

en hier bij zijn doop in de Jordaan,  

is hij de zoon van God geworden.  

Hier krijgt hij zijn levensopdracht.  

 

 

---rivier--- 

 

Dit is de eerste tekst over Jezus als volwassene.  

 

Rond de dertig zou hij moeten zijn geweest.  

Over wat ervoor was,  

van het kind in de stal tot dit moment,  

weten we niets.  

 

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

vanaf nu is hij de Zoon van de Allerhoogste.  

 

Hier hoort hij de woorden uit de hemel  

die zijn hele verdere leven zullen bepalen.  

De woorden die hem zullen máken  

tot wat hij zijn moet en wat zijn opdracht is.  

 

De doop als teken, altijd, voor het begin  

van een nieuw leven onder het  

beslag van Gods nabijheid.  

 

En het gebeurt bij de rivier de Jordaan, zoals zo vaak in de Bijbel  

de rivier de overgang markeert  

naar een nieuwe vorm van bestaan.  

 

Het volk van God gaat door de Rode Zee  

op weg naar het beloofde land.  

Na de doortocht zijn ze niet meer dezelfde mensen.  

 



Jakob bij de Jabbok, die aan de overkant  

in gevecht raakt met een engel  

of wie of wat dan ook,  

en die daarna niet meer dezelfde mens is 

en de wending van zijn leven voltrekt.  

 

De rivieren Eufrat en Tigris, volgens het scheppingsverhaal  

de rivieren die de tuin van Eden omgeven.  

Als je daar doorheen bent, ben je dezelfde niet meer.  

En is er ook geen weg meer terug.  

 

Ook Jezus is nu dezelfde niet meer.  

 

En er is ook geen weg meer terug naar het bestaan  

van de timmermanszoon.  

 

Vanaf nu is alles wat hij doet openbaar  

en een uitdrukking van de liefde  

van zijn hemelse Vader, die achter hem staat.  

 

 

---Johannes--- 

 

Johannes, die hem doopt, is familie van hem.  

 

Zij zijn bezield door hetzelfde verhaal,  

de komst van het rijk van God  

naar de mensen,  

maar de toon die ze aanslaan is verschillend.  

 

Johannes is een boeteprediker,  

heeft de gevestigde orde achter zich gelaten  

en gekozen voor ascetisch bestaan in de woestijn.  

 

Hij was in die tijd niet de enige die de woestijn opzocht,  

de Essenen b.v. deden dat ook,  

en nog andere groepen die ervan overtuigd waren 

dat een leven in de woestijn  

de zuiverheid van je geloof en je moraal bevorderde.  

 

Johannes was niet mals, hij noemde zwart zwart en wit wit,  

hij had het over het oordeel,  

de bijl aan de wortel van de bomen,  

het vuur dat het kaf zou verbranden,  

en de mensen die zich aan de oproep tot bekering onttrokken  

schold hij uit voor adderengebroed.  

 



Harde woorden, hij zei waar het op stond,  

en zo kreeg hij het ook aan de stok  

met Herodes omdat hij hem in moreel opzicht  

de waarheid had gezegd,  

je mag wel zeggen: de wacht had aangezegd.  

 

Het moet anders, de mensen moeten anders leven,  

moeten zich bekeren.  

Dat is de lijn van Johannes.  

 

Na hem zou de echte prediker komen,  

die zou niet met water dopen zoals hij,  

maar met geest en vuur.  

 

Ja, en nu staat hij daar,  

en hij maakt helemaal niet de indruk  

dat hij met geest en vuur gaat dopen,  

hij staat gewoon in de rij en wil gedoopt wórden.  

 

Volslagen begrijpelijk dat Johannes zegt:  

jij hoort daar niet in die rij,  

jij moet het van mij overnemen.  

 

Maar Jezus zegt: ja hoor, ik hoor juist wel in de rij,  

bij de mensen, zoals alle mensen wil ik zijn,  

met hun verkeerde levens, met hun tekorten,  

met hun schuld en ongeluk!  

 

En zo zal hij het later doen: met het uitschot van de samenleving  

gaat hij aan tafel zitten in plaats van  

over hen het oordeel te spreken.  

 

 

---liefde--- 

 

Dat "doopgesprek" tussen Johannes en Jezus is niet alleen maar  

een woordenwisseling.  

Jezus kiest een andere lijn dan Johannes.  

 

Een mens die verkeerd leeft heeft niet bekering nodig,  

maar genezing.  

 

Het verhaal van het rijk van God dat gekomen is gaat niet door  

met het aanzeggen van de wacht  

maar met het opvangen in liefde.  

 



De mens heeft méér nodig dan treffend woord  

dat zijn toestand beschrijft,  

kritisch kijken naar jezelf kan alleen  

als je grond onder de voeten hebt:  

onvoorwaardelijke liefde.  

 

Genezing en heelheid is er nodig,  

niet alleen boete en bekering!  

 

Misschien moeten we in die zin ook dat woord  

over de gerechtigheid van God verstaan  

die vervuld moet worden.  

 

De gerechtigheid van God vervullen, dat kan alleen  

als er iemand een overschot aan liefde  

in de slechte wereld brengt.  

Als er iemand is die zegt: dit is mijn geliefde zoon,  

ik hou van hem!  

 

Ja, wij vinden het vandaag,  

in onze rusteloze tijd waar er  

zoveel dingen verkeerd gaan,  

vaak toch ook wel heel mooi  

als het eens treffend wordt gezegd?  

 

Als iemand zegt wat er fout is en hamert op waarden  

en normen en wetten,  

als iemand treffend verwoordt  

dat het allemaal anders moet,  

mensen die wij het morele geweten noemen.  

 

Mij spreekt dat vaak aan. 

 

Maar helpen doet het zelden.  

 

Aan Jezus zelf - én aan de stem die over hem  

uit de hemel klinkt, wordt duidelijk:  

de mensen zijn niet geholpen met alleen goede voornemens  

en de oproep om het allemaal anders te doen.  

 

Er is iemand nodig die bij hen blijft,  

die van moed en vertrouwen spreekt. 

 

Iemand die iets zegt in de zin van: Dit is mijn geliefde zoon,  

ik hou van hem.  

 



Die stem uit de hemel is vanaf nu voor Jezus  

de bron voor zijn leven,  

zijn spreken en zijn handelen.  

 

Dit maakt hem tot de mensenzoon die in allerlei situaties  

door mensen als Zoon van God wordt ervaren.  

 

Zoals de bemoedigende woorden van Edison's moeder  

hem tot een invloedrijk mens hebben gemaakt. 

 

 

---zelf--- 

 

En ja, die stem uit de hemel zou ook ons kunnen helpen.  

 

Gewoon omdat we mogen weten dat God  

zo voor de mensen is als de moeder van Edison  

voor haar zoon.  

 

Hij vertrouwt ons, omgeeft ons met liefde,  

en gaat er van uit dat we het goede zullen doen.  

Zoals ouders dat met hun kinderen doen.  

Geloof en vertrouwen.  

 

En, goed om te bedenken, ook de mensen  

die we ontmoeten, hebben, als het goed is,  

die stem uit de hemel gehoord.  

 

De mensen die ik ontmoet zijn bijzonder en waardevol.  

We kunnen elkaar met woorden máken of breken.  

 

Wat kunnen woorden veel doen! 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
stilte 
 
lied Liedboek 687   Wij leven van de wind... 
 


