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De doop van Jezus in de Jordaan

Muziek : https://youtu.be/U4RmJaP683A Arvo Pärt Spiegel

Hoe stiller het om ons heen is, hoe beter wij de muziek van Arvo Pärt kunnen horen.

Ontsteken van de kaarsen

Welkom
Beginnen we met een kruisteken, zoals we dat ook deden in de afgelopen viering over Johannes de 
Doper. 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 twee weken geleden stonden we met elkaar stil bij Johannes, genaamd de Doper, aan de oevers
van de Jordaan.

Het werd een betekenisvolle uitwisseling. We ontdekten hoeveel invalshoeken er zijn rond al één tekst, 
Of zoals sommigen ons liet weten: ‘Het was een viering die anders was dan we gewend zijn maar 
daarom extra inspirerend.'

We hebben veel gemeen maar hebben ook veel verschillen. Het luisteren naar elkaar kan daarom zo 
verrijkend zijn.

Een van ons viel op in de toen voorgelezen tekst dat er niet gevraagd werd ‘wie zijn jullie gaan zoeken?’
maar ‘wat’. Het ging volgens hem om een gebeurtenis, om een ervaring.

Vandaag willen wij jullie deelgenoot maken van Jezus’ doop in de Jordaan. Voor sommigen van ons 
was het verhaal al weggezakt in de diepten van vage herinneringen. We worden uitgenodigd steeds 

https://youtu.be/U4RmJaP683A


opnieuw het verhaal bezielend door te vertellen. 

Lied: Licht en liefde

https://youtu.be/r56ScqcZrIM

Adem, geestkracht, levensvuur
Kom hier, richt mij, maak me nieuw
Licht en Liefde onstuitbaar zal er zijn.

Lezing 1 : uit de mailbrief van Martien n.a.v. de vorige viering 

In de bijbel is de doop een ritueel waarbij volwassenen de keuze maken hun verdere leven in dienst te 
stellen van God. Te doen wat de leer voorstaat. Rechtvaardigheid, medeleven met de 
medemens.

Ik ben als baby gedoopt. Waarschijnlijk omdat dat toen zo hoorde. Zonder dat mijn ouders en 
peetouders echt beseften welke verplichting zij volgens de RK leer op zich namen. Wat niet 
weg neemt dat zij mij opgevoed hebben met besef voor rechtvaardigheid.

De tekst die jullie de vorige keer stuurde deed mij beseffen dat wij in onze samenleving een ritueel 
missen waarbij een jong volwassene, als lid van een gemeenschap, uitspreekt dat hij/zij zich 
zal inzetten voor  rechtvaardigheid en steun aan de medemens binnen en buiten die 
gemeenschap. 

Jezus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven het Evangelie te verkondigen en te dopen in de Naam
van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar daarbij had Hij het niet over het dopen van 
kinderen maar over het dopen van volwassenen. 

De uitdrukking hernieuwing van de doopbelofte is misleidend. Mijn ouders en niet ik hebben bij 
mijn doop een gelofte afgelegd. 

Alphons vertelde dat hij zelf zijn vormnaam gekozen heeft. Mijn vormnaam is Aloysius. Gegeven 
door een priester die mij niet of nauwelijks kende. Waarom moest dat een andere naam zijn 
dan die mijn ouders mij gegeven hebben? Martinus is de naam van een oudoom van mij die 
voor mijn ouders veel betekend heeft. Die naam plaatst mij in een band met het verleden van 
mijn familie. 

Lied: Licht en Liefde

https://youtu.be/r56ScqcZrIM

Adem, geestkracht, levensvuur
Kom hier, richt mij, maak me nieuw
Licht en Liefde onstuitbaar zal er zijn.

Lezing 2 : Uit het evangelie volgens Lucas 3, 15-16 + 21-22

Terwijl Hij na zijn doop in de wateren van de Jordaan aan het bidden is, ontvangt Jezus de zalving van de Geest. Die 

Geest wijdt Hem om aan armen de Blijde Boodschap van het heil te verkondigen.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar 

Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben 

het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige 

Geest en met vuur.’

https://youtu.be/r56ScqcZrIM


Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel

geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit 

de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Lied: Licht en Liefde

https://youtu.be/r56ScqcZrIM

Adem, geestkracht, levensvuur
Kom hier, richt mij, maak me nieuw
Licht en Liefde onstuitbaar zal er zijn.

Gedacht om met jullie te delen

Brood en wijn viering of bewust juist niet ?
Bewust geen brood en wijn viering.
In Geijsteren staat het kapelletje van Onze lieve Vrouw van  heimwee en verlangen.
Heimwee naar wat was !
Verlangen naar wat komen gaat !
Wat doet het je als er vandaag geen brood en wijnviering is ?
Ooit zei Jezus : “doe dit om mij te gedenken!”.
Hoe wij nu deze maand bezig zijn met de doop in de Jordaan,
 is dat niet een element van het gedenken zoals Hij bedoelde ?
Kan het gedenken ook met ‘geestelijk brood’,  dat wij met elkaar delen 
En met de Ziels-wijn die wij met elkaar drinken ?
Als mensen hebben we verhalen en rituelen nodig.
Als we een ritueel eens overslaan, wat merk je dat je mist ?
Steeds mogen we de verstolde rituelen weer leven inblazen
om elkaar te blijven bezielen met de oude en nieuwe verhalen ;
met de oude en nieuwe rituelen.

Als introductie op de voorbeden: Als alles duisternis is 
https://youtu.be/W7M7lHjm5gQ 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

Voorbeden

Zo dadelijk bij de voorbeden zullen wij het water in de kom schenken
Bij ieder voorbede weer.
We sluiten af met het luisteren van Onze Vader (F.Ploum)

 https://youtu.be/lX47J4pmB1k
 

Onze Vader in het verborgene spreek uw naam in ons hart en ons geweten, 

Dat uw wil geschiede: eindelijk gerechtigheid voor mens en dier en al wat leeft, brood voor allen die 
lijden aan honger. 

https://youtu.be/lX47J4pmB1k
https://youtu.be/r56ScqcZrIM
https://youtu.be/W7M7lHjm5gQ


Laat uw rijk van vrede worden geboren, geboren in ons: hemel op aarde. 

Maak ons vrij van onrecht en verzwijgen, verzacht ons oordeel over elkaar, draag ons in de beproeving 
te leven voor onszelf alleen. 

Schep toekomst hier en nu, kom met kracht bevrijden vandaag en morgen en altijd. 

En dat wij met lichtende ademtocht kwade duisternis overmeesteren, onszelf en elkaars hebzucht 
beteugelen omwille van een aarde met toekomst. 

Onze Vader in het verborgene spreek uw naam in ons hart en ons geweten, 
laat uw rijk van vrede worden geboren, geboren in ons: hemel op aarde.

Schep toekomst hier en nu, kom met kracht bevrijden vandaag en morgen en altijd.

Collecte : Afganistan : UNHCR Nederland 
Postbus 18815 ; 2502 EV Den Haag ; 070 – 250 18 15 donateursnl@unhcr.org ; 
NL30INGB0007191836

Tot slot 

In deze maanden roept paus Franciscus heel de katholieke Kerk op om de komende jaren in het teken te stellen van de 
synodaliteit. Om zo met elkaar te ontdekken wat voor heel de Kerk de weg is om verder te gaan.

Gaandeweg dichter bij God en dichter bij elkaar 

Het woord ‘kerk’ of ‘ecclesia’ betekent samenkomst: samenkomst van degenen die door God geroepen 

zijn tot een ontmoeting met Hem. Ieder komt daarbij vanuit zijn eigen achtergrond: leeftijd, land, taal, 

cultuur. Maar het samenkomen met God brengt ons ook nader tot elkaar. Het is als met de stralen van 

de zon: hoe dichter we bij de zon komen hoe dichter de verschillende stralen elkaar naderen. 

Eigenlijk is dit het proces wat in deze maanden steeds meer wordt aangeduid met de term ‘synodaliteit’:

gaandeweg dichter bij God en dichter bij elkaar komen. De Griekse oorsprong van het woord duidt op 

precies dezelfde betekenis: syn= samen; hodos = weg. Noem het ‘samen de weg afleggen’. In vrijheid 

samen.

Lied: Lied : https://youtu.be/xZR3j9d9wvU  Licht en Liefde

Adem, geestkracht, levensvuur
Kom hier, richt mij, maak me nieuw
Licht en Liefde onstuitbaar zal er zijn.

Zegenbede samen : 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, Amen.

https://youtu.be/xZR3j9d9wvU
mailto:donateursnl@unhcr.org

