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De doop van Jezus in de  Jordaan 

https://youtu.be/TJ6Mzvh3XCc 

Welkom  
Ontsteken van de kaarsen 

Beginnen we met het kruisteken zoals we dat ook deden tijdens de afgelopen Kerstvering: de geboorte 
van het Geheim. We verbinden ons  met datgene dat ons te boven gaat, datgene dat ons draagt, en de 
wereld om ons heen.  
In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Gebed om de aanwezigheid van de Geest van God in deze viering 

Kom Heilige Geest, open onze ogen en oren, open ons hart om ten volle deelgenoot te mogen worden 
van de Openbaring die u ons geeft bij de doop van Jezus, als u daar in de Jordaan bij Johannes, 
genaamd de Doper, laat weten dat Jezus waarlijk uw zoon is, onze Verlosser. 

Inleiding  
Zondag een week geleden bereidden Monique en ik deze viering voor. 
Het werd een levendig gesprek. We ontdekten dat we als mensen van tegenstrijdigheden aan elkaar 
hangen.  
We hadden vandaag jullie deelgenoot willen maken van dat tweegesprek, maar dat kunnen we als 
‘bibliodrama’ bewaren voor op een bezinningsdag.  

Vragen die we ons stelden :  

Je eigen doop ? 
De rol van je Peter en Meter ? 
De nooddoop ! 

https://youtu.be/TJ6Mzvh3XCc


De doop van je kinderen? 
Zou je het weer doen ? Waarom wel ? Waarom niet ? 
De doop op oudere leeftijd  
De hernieuwing van je doopbelofte. Wie wordt de door jou gekozen patroon ? 
Het grootouderlijk welkomst feest 

De sacramenten :  
Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Boete en Verzoening, Ziekenzalving, Wijding, Huwelijk 

De doop is een bijbelse instelling.  
Jezus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven het Evangelie te verkondigen én te dopen in de Naam 
van Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Vandaag kiezen we voor een contemplatief  dialoog. D.w.z. dat we jullie uitnodigen om in de tekst die 
we zullen voorlezen, op te letten wat je raakt,  wat je hoort en wat je meeneemt. 

In de voorbereiding ontstonden de volgende kernvragen :  

 – Wat doen die mensen daar bij de oever van de Jordaan ? Wat zou jij doen ?  

 – Zou jij je ook laten dopen ? Toen ? en Nu ? en Morgen, en laat ik mijn kinderen nu dopen? 

De contemplatieve dialoog is een manier om samen te ‘bidden’ rond de Bijbel.  
Het is leren luisteren zowel naar het Woord van God als naar elkaar.  

Het is een manier om samen meer Kerk te vormen. De contemplatieve dialoog bestaat uit drie 
opeenvolgende “ronden”,  

De Schrifttekst wordt voorgelezen, Er volgt een korte bezinningstijd in stilte, waarna de eerste ronde 
begint. 

In de eerste ronde zegt ieder om beurt wat de tekst hem nu gezegd heeft, wat hem getroffen heeft, hoe 
het hem of  haar geraakt heeft.  
De tweede ronde wordt voorbereid door een wat langer moment van stilte.  
In hetgeen je gehoord hebt, wat heeft jou het meest getroffen, waaraan jij vandaag een boodschap hebt 
gehad. Soms kan het eenvoudigste woord je heel persoonlijk geraakt hebben. 
Het gaat in de contemplatieve dialoog om contemplatief  gebed. Men gaat dus niet in op wat iemand in 
de eerste ronde gezegd heeft, maar dankt iemand omdat hij dit of  dat gezegd heeft wat mij persoonlijk 
geraakt heeft. 
In de derde ronde,  kan wie dit wil een voorbede formuleren.  

Lezing 1 : Uit het evangelie volgens Lucas 7, 24-30 

De lezing in de viering over twee weken gaat over Jezus’ doop in de Jordaan. 
Johannes de Doper is geen gewone profeet uit Israëls verleden. Toch zal de eenvoudigste of  

kleinste in het Rijk Gods, groter zijn dan Johannes. In Jezus bereikt de geschiedenis van God en de 

mensen haar hoogtepunt. 

Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon Jezus met de menigte over Johannes te 
spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat 
zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname 
kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een 
profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: 



“Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.” Ik zeg jullie: van allen die 
geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de 
kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die naar hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben 
Gods rechtvaardigheid erkend, want zij hebben zich door Johannes laten dopen. Maar de farizeeën en 
wetgeleerden hebben het plan van God verworpen: zij hebben zich immers niet door hem laten dopen. 

 – Wat raakte je ? 
 – Wat hoorde je in de tweede ronde ? 
 –  Wat neem je mee voor onderweg ? Waarvoor wil je bidden ? 
Het onze vader als afsluiting van het contemplatieve dialoog. 
* Aramees Onze Vader bidden we samen  

 De vertaling van het Aramees Onze Vader AbwoonD’bashmaya  (Het onze vader-moeder) 

Gij, Vader-Moeder, 
adem, licht van al wat is, 
moge uw licht een heiligdom 
zijn in ons hart. 
Moge uw rijk van eenheid 
in ons allen verwerkelijkt worden  
zodat uw wil en onze wil één zijn. 
Moge uw rijk van eenheid 
in alle vormen zijn. 

Voed ons dagelijks  
met het levend brood van inzicht. 
Maak de koorden van dwalingen los 
die ons binden aan de wereld 
opdat ook wij de strengen  
van fouten kunnen losmaken 
waarmee wij met anderen verbonden zijn. 

Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen 
en houd ons af  van ondoordachte handelingen. 
U behoort alle heerschappij toe 
en de levende kracht om te handelen. 
Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent 
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt. 
 
Waarlijk, moge de kracht van deze woorden  
de voedingsbodem zijn van  
al ons handelen. 
Amen 
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Muziek :https://youtu.be/jrbt3HDdx_Y 

Zegen: Uit het boek Numeri 6, 24-26 

Moge de Heer u zegenen en u beschermen,  

moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 

moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
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