
 

Goede mensen,  

Vandaag over tien dagen houdt de wereld haar adem in: zal president Donald Trump werkelijk 

het presidentschap van de Verenigde Staten afgeven aan presidentskandidaat Joe Biden? Geeft 

de man van de big deals zich dan toch gewonnen of moet men hem, als een klein boos jongetje, 

met militair geweld uit het Witte Huis slepen? Hopelijk verloopt alles minder chaotisch dan 

afgelopen woensdag rondom het Capitool! Een ding is echter zeker, de Amerikaanse 

machtsoverdracht zal met meer hectiek plaatsvinden als de machtsoverdracht welke we 

vandaag in het Evangelie tegenkomen. 

 Aan de oever van de Jordaan ontmoeten we immers ook twee mannen: Johannes de 

Doper en Jezus. Van Johannes zou je kunnen zeggen dat hij het echt gemaakt heeft in het leven. 

In korte tijd is hij misschien wel een van de meest besproken mensen uit zijn tijd geworden. 

Zijn felle woorden en uitzonderlijke levensstijl wekken de aandacht van grote groepen mensen 

in Israël. Velen zijn daadwerkelijk onder de indruk van Johannes’ boodschap en men staat in 

de rij om zich door hem te laten dopen.  

 

Maar dan verschijnt er opeens een andere jongeman bij die Jordaan. Zijn naam is Jezus. Een 

dertiger, afkomstig uit het onbeduidende dorp Nazareth. Hij gaat nu het stokje van Johannes 

overnemen. Zijn taak als Wegbereider zit er nu op. Opvallend is dat de Doper zich zonder slag 

of stoot gewonnen geeft. Meteen neemt hij vrijwillig een stap terug. Hij treedt op een figuurlijke 

wijze terug in de duisternis, de duisternis van de verborgenheid. Een duisternis welke hij 

spoedig letterlijk zal ervaren, wanneer hij door Herodes wordt gevangengenomen en in een 

donkere cel gestopt. Als voorbereiding daarop laat Johannes nu al de spotlight volledig schijnen 

op Jezus. Jezus is immers zijn meerdere, zijn sterkere. Hoe populair de Doper dan wel mag zijn 

voor zijn tijdgenoten, hij weet dat hij tegenover Jezus niks voorstelt. Tegenover Jezus is 

Johannes nog minder dan een slaaf, niet waardig zijn sandalen los te maken. 

 

Tijdens de machtsoverdracht van Johannes op Jezus valt op dat Jezus geen enkel woord zegt. 

Jezus ondergaat zijn doopsel in stilte, op meditatieve wijze. Vooraleer zelf te spreken laat Jezus 

zich toespreken vanuit de hemel. Het zijn woorden van een ouder aan zijn kind. Het zijn 

woorden die zeker een enorme steun en bemoediging voor Jezus zijn aan het begin van zijn 

openbare leven: ‘Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in Jou heb Ik wegbehagen.’  

 

Het is wellicht deze rustgevende stilte, welke ook wij in dit jaar 2021 wat vaker mogen zoeken 

en creëren. Jezus gaat ons zelf vandaag in deze houding voor door in alle rust zijn doopsel te 



 

ontvangen. Tijdens mijn kerstvakantie in Nederland viel het mij immers op, hoeveel er gepraat 

en gediscussieerd wordt in ons vaderland. De dagelijkse corona-blog bij de NOS maakt mij 

eerder onrustig en opgefokt dan dat het mij vertrouwen geeft in het Nederlands beleid. Totaal 

lachwekkend en absurd vond ik daarbij het pushbericht dat ik afgelopen woensdagochtend op 

mijn telefoon kreeg van diezelfde NOS: ‘Binnen enkele minuten: eerste vaccinatie in 

Nederland. Volg het live mee!’ De Coronapandemie is zo tot een kijkcijferkanon geworden 

i.p.v. een virus, waaraan mensen kunnen sterven… 

 

Laten we ons in deze roerige tijden niet gek maken. Laten we de rust bewaren. Scharen we ons 

achter de zwijgende Jezus, die door de profeet Jesaja Gods uitverkoren Dienaar wordt genoemd. 

Jezus is geen schreeuwlelijk die de aandacht van mensen opeist. Jezus schreeuwt niet, verheft 

op straat zijn stem niet en slaat ook niet op potten en pannen bij de Hofvijver in Den Haag. Juist 

door zijn rustige houding kan Hij God bij ons brengen. Juist door stil te zijn hoort Jezus beter 

wat mensen echt bezighoudt, wat hen echt angstig maakt. Door stil te zijn hoort Jezus echt 

welke vragen, twijfels en noden er in ons hart schuilen.  

En nadat Jezus onze diepste verlangens heeft beluisterd, kan Hij doen wat de profeet 

Jesaja zo beeldend over zijn aardse opdracht zegt. Jezus laat zijn licht schijnen waar duisternis 

heerst. Wanneer we ons blind wanen, als we niet meer weten hoe een probleem de baas te zijn, 

welke richting we in het leven moeten opgaan, welke keuze we moeten maken, dan mag Jezus’ 

licht ons sturing en houvast geven. En wanneer wij ons gevangen voelen door angst, verdriet, 

ziekte, wanhoop en onzekerheid dan mag de relatie met Jezus bevrijdend en bemoedigend 

werken om met nieuwe hoop verder te gaan.  

 

Goede mensen, op wie zet U in in dit nieuwe jaar 2021? Laat U zich beschreeuwen door de 

media en toespreken door zovele deskundigen en adviseurs op welk gebied dan ook? Of zoekt 

U in de stilte van uw hart Jezus, die ons fluisterend toespreekt en met zijn Geestkracht wil 

sterken? Aan U de keus. Amen.  

  



 

Voorbede 

 

Voor alle gedoopten: 

dat zij de herinnering aan hun doopsel levend houden 

en in de kracht van Gods Geest 

hun taak in Kerk en wereld mogen voortzetten. 

Laat ons bidden… 

 

Voor alle mensen die het geloof van hun doopsel 

niet in vrijheid kunnen beleven. 

Dat onder alle volkeren blijvende vrede en eenheid mag heersen 

en vrijheid van godsdienst. 

Laat ons bidden… 

 

Voor de ouders 

die binnenkort hun kinderen laten dopen; 

dat zij hun kinderen blijven voorgaan op de weg van het geloof. 

Laat ons bidden… 

 

Voor de zieke en lijdende mens: 

dat Gods kracht en menselijke nabijheid  

hun leven dragelijker mag maken. 

Laat ons bidden… 

 

Voor onszelf: 

dat we in ons gebed en in het vieren van de Eucharistie  

rust en kracht mogen vinden. 

Laat ons bidden… 

 

Bidden we voor onze dierbare overledenen,  

dat zij een eeuwigheid lang in Gods vrede mogen wonen. 

Laat ons bidden… 

 

 

 

  


