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Zondag 8 januari 2017 

 Doop van de Heer  

 
Lezing uit de profetie: Jesaja 42,1-9 

 

Antwoordlied: “Uw woorden schreeuwen niet” 

(t. Gert Jan de Bruin, m. Antoine Oomen; Op de 

vleugels van een lied 11) 

 

Evangelielezing: Matteüs 3,13-17 

 

Lied of acclamatie: “Hij daalt ootmoedig in het 

water”: lied 526,2 

 

Overweging 

 

We maken een enorme sprong. 

Vorige week nog werd Jezus besneden en kreeg hij 

zijn naam. Hij is dan acht dagen oud. 

Vandaag komt hij weer tevoorschijn. “Dán treedt 

Jezus aan”, schrijft Matteüs met gevoel voor het 

onverwachte. Daar is hij eindelijk weer. En terwijl 

nu de kinderen het verhaal horen over de wijzen 

uit het oosten, zijn voor ons in één week dertig jaar 

voorbij gevlogen. 

 

Dertig jaar lang horen we niets van Jezus. We 

weten niets van zijn jeugd. Van hoe hij opgroeide 

met zijn broers en zussen. We weten niets van zijn 

opleiding tot timmerman. Van zijn bar-mitswa. We 

weten niet of hij vrienden en vriendinnen had, of 

hij de liefde heeft leren kennen. Wat heeft hij al die 

tijd gedaan…? 

Hij heeft geleefd, kun je zeggen. Zoals wij leven. 

Het zo heel bijzondere leven waarvan jij het 

middelpunt bent – maar alleen voor jouzelf. Zo is 

ieder zijn eigen middelpunt. Intussen gaat voor de 

buitenwereld jouw leven haast onopgemerkt en 

gelijkmatig voorbij. En ook voor onszelf gaat ons 

leven zo zijn gangetje. Meestal. In de taal van het 

beeld dat we voor ons zien: je klimt omhoog langs 

de ladder van het leven. Met horten en stoten, het 

leven verloopt niet gladjes en gepolijst, zoals je 

kunt zien aan de sporten. 

 

Totdat er iets gebeurt. Iets wat de dingen op zijn 

kop zet. Iets wat alles anders maakt. Totdat je 

ergens kopje onder in gaat. Misschien wel van de 

ladder afdondert. 

Zo gaat Jezus kopje onder in de Jordaan. Zo loopt 

hij het water in, het water van nood en dood, van 

alle kwaad van de wereld. Hij wordt 

ondergedompeld in het menselijke bestaan. Hij 

deelt onze leugens, onze angsten, ons lijden. Het 

is water dat leven brengt – maar ook water dat 

verzwelgt. Water dat al het onheil in zich heeft dat 

je je kunt voorstellen. 

Hij gaat erin kopje onder. Solidair. 

 

Zo kan het leven zijn. Soms is het lang stil. Kabbelt 

ons leven tamelijk rustig voort. Of dat nou drie 

dagen of drie jaar of dertig jaar of zestig jaar lang 

is. En dan gebeurt er iets wat alles anders maakt. 

Iets waarin je kopje onder gaat. Iets waardoor je 

wordt stilgezet. Alsof je met pech langs de kant 

van de weg komt te staan, terwijl langs je heen het 

verkeer gewoon doordendert. 

Ik herinner het me zelf, van een jaar geleden. 

Stopgezet, door de ontdekking van borstkanker. 

En dan kon ik nog overdragen wat ik niet meer zelf 

zou kunnen doen; een paar weken de tijd kreeg ik 

daarvoor. Dat was niet zo voor M. Half november 

werd ze getroffen door een herseninfarct. Dan 

houdt ineens alles op. Terwijl dat helemaal niet 

kón: ze kon A niet alleen laten. Er moest iemand 

bij hem zijn; door de ALS kan hij zich niet meer 

alleen redden. 

M vertelde me hoe dat moment het moeilijkste 

was: het moeten toegeven dat het niet meer ging. 

Dat ze echt naar het ziekenhuis moest. Dat was 

het moment van het verzet. Van de boosheid en 

de weerstand. 

 

Als Jezus de Jordaan inloopt is het Johannes die 

weerstand biedt. “Ik heb het nodig door jou 

gedoopt te worden, en jij komt tot mij?” Maar 

Jezus zegt: “Sta het nu toe; zó immers past het ons 

alle gerechtigheid te vervullen.” 

Het zijn raadselachtige woorden. Wat bedoelt hij 
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met die gerechtigheid? 

Zou hij bedoelen dat het gerechtigheid is, dat hij 

hetzelfde levenslot ondergaat als wij? Dat ook hij 

zijn eigen weg moet ontdekken, om volledig mens 

te kunnen zijn? Gerechtigheid, dat ook hij wordt 

overgeleverd aan de onvoorspelbaarheid van het 

leven? Die onvoorspelbaarheid, waar het 

ondergaan in het duistere water het beeld voor is? 

Herinnert hij zich misschien de woorden van Jesaja 

– over Gods dienaar, die niet zal schreeuwen, die 

geen ophef zal maken, die dus net zo is als 

‘gewone’ mensen? 

 

Zo’n dertig jaar heeft hij geleefd en dan wordt hij 

zelf stopgezet. Hij gaat onder in de doodsrivier. 

En… hij komt weer boven! 

Zoals ook wij symbolisch uitbeelden in de doop, 

van kinderen of van volwassenen. Het kwaad 

houdt hem niet vast. Het houdt ook ons niet vast. 

 

“En zie, geopend worden de hemelen en hij ziet de 

Geest van God neerdalen alsof het een duif is en 

komen op hem, en zie, een stem uit de hemel die 

zegt: dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een 

welbehagen heb!” 

Matteüs beschrijft een grote, onuitsprekelijke 

ervaring. Een ervaring van Jezus zelf die eigenlijk 

niet te omschrijven valt, niet te vangen valt in 

woorden. Daarom gebruikt Matteüs dan ook 

beelden. De hemelen die opengaan. De Geest als 

een duif. Een stem die zegt: ik houd van jou. 

Zo kun je dwars door de duisternis heen naar het 

licht gaan. Zo kan een verpletterende ervaring 

toch dankbaarheid wakker roepen. 

 

Daarvan vertelde M. De kinderen kwamen en 

bleven bij A. Na een paar dagen kon hij terecht in 

het hospice. Daar heeft hij het goed en is de 

verzorging aandachtig. Het maakte dat ze de zorg 

zelf los kon laten en vooral blij kon zijn. Nu kon ze 

zich op haar eigen herstel gaan concentreren. En 

ze was dankbaar dat ze er niet erger aan toe was. 

Er was kans op goede verbetering en ze ging 

genieten van de rust. Er hoefde niet veel en er kón 

ook feitelijk niet zoveel. Alle bewegingen gingen 

en gaan trager en vragen stuk voor stuk aandacht 

en concentratie. En het was goed. 

De hemelen werden geopend. “Het voelt als 

genade,” zegt M zelf. 

 

Ik herken de ervaring. Zo heb ik het afgelopen jaar 

beleefd. Niet als een jaar dat ik maar het liefst snel 

wil afsluiten, om verder te kunnen in een jaar 

waarin hopelijk minder narigheid gebeurt. In 

tegendeel, eigenlijk. Naast de spanning in het 

begin en het fysieke ongemak later, die vooral 

bestond uit moeheid, was er rust. Ik hoefde even 

niet verantwoordelijk te zijn. Er was dankbaarheid, 

omdat het zoveel erger had gekund. En al het 

medeleven maakte me blij. 

 

We zijn niet de enigen. Ik hoor van veel meer 

mensen hoe hun ervaringen met iets, wat erge 

schrik aanjaagt, niet puur zwaar en moeilijk zijn. 

Met ziekte van een partner of een kind. Met ziekte 

van zichzelf. Ze leven erdoorheen, door iets waar 

ze zich van tevoren geen voorstelling van hadden 

kunnen maken, zo erg. En toch leven ze. Ze delen 

hun ervaringen met anderen. En zeggen dan soms: 

uit mijzelf had ik dit niet gekund – maar ergens 

kwam de kracht vandaan. 

 

Jezus trekt ons mee in zijn ervaring bij de doop in 

de Jordaan. Hij trekt ons door de diepte heen. 

Het kan je overkomen in je leven, die doop in het 

water van nood en dood. We kunnen dan kopje 

onder gaan – maar hij trekt ons weer omhoog. Als 

het gekrookte riet, dat hij niet breekt; als de 

verflauwende vlaspit, die hij niet dooft. Zo worden 

we gedoopt in zijn doop. Zo worden we 

meegenomen in zijn ervaring dat er door het 

donker heen licht kan schemeren. Dat uiteindelijk 

de gebeurtenis zich ten goede keert. En dat er 

bovendien een besef ontstaat dat je er zijn mag; 

dat je Gods stem vanbinnen hoort die zegt: jij bent 

mijn kind, ik houd van jou. 

 

 

Lied: “Vernieuw in ons, o God”: lied 858 


