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Eerste lezing 
(Jes., 49, 3. 5-6) Uit de Profeet Jesaja 
 
De Heer zei tegen mij: "Jij bent mijn dienaar. Door jou zal Ik laten zien hoe geweldig en 
machtig Ik ben." Ja, de Heer heeft mij geboren laten worden om zijn opdrachten uit te 
voeren. Het is zijn wil dat ik het volk Israël naar Hem terug zal brengen. Dat ik Israël weer bij 
Hem zal verzamelen. En dat ik daardoor aanzien zal genieten bij de Heer. En God zal mijn 
sterkte zijn. Maar de Heer voegde er nog aan toe: “ Je zult niet alleen de stammen van Israël 
weer bij elkaar brengen, en de overlevenden van Israël laten terugkeren. Ik maak je ook tot 
een licht voor àlle volken. Door jou zal Ik alle mensen van de hele aarde redden.” 
 
Tweede lezing 
(1 Kor. 1, 1-3) Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 
 
Ik, Paulus, schrijf deze brief, samen met onze broeder Sostenes. Ik heb van God de taak 
gekregen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen te vertellen. En deze 
brief is gericht aan de gemeente in Korinte. Jullie horen bij God dank zij Jezus Christus. 
Want God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen, samen met alle andere mensen die 
waar ook de Heer Jezus Christus aanbidden. Hij is hún Heer en ónze Heer. Wij wensen jullie 
genade en vrede toe, die komen van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.  
 
Evangelie 
(Joh. 1,29-34) Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 
 
Op een dag zag Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen. Hij zei: "Zie, daar is het lam 
van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op Zich nemen. Hij is de Man van wie ik zei dat 
Hij belangrijker is dan ik. Want Hij was er al voordat ik werd geboren. Eigenlijk kende ik hem 
tot nu toe niet. En toch ben ik gekomen om Hem aan de Israëlieten bekend te maken en om 
hen in water te dopen." En dan vertelde Johannes wat gebeurd was toen hij Jezus doopte. 
Hij zei: "Ik zag dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde uit de hemel en boven hem bleef 
hangen. En dat was het teken waaraan ik hem heb herkend. Want toen God mij stuurde om 
mensen met water te gaan dopen, had Hij tegen mij gezegd: 'De Man op wie je de Heilige 
Geest ziet komen en op Hem blijven, is de Man die met de Heilige Geest zal dopen.' Ik heb 
dit zien gebeuren en ik zeg jullie dat deze Man de Zoon van God is." 
 
Homilie 
 
Z en B, 
 
De evangeliepassage van deze zondag vertelt ons een zeer belangrijk moment uit de 
Bijbelse geschiedenis. 
Het vertelt de overgang van het oude testament naar het nieuwe. 
En dat gebeurde bij de ontmoeting van twee gedreven mannen, ver familie van mekaar. 
Johannes de zoon van Elisabeth en Zacharias, en Jezus de zoon van Maria en Jozef.  
De namen die ze bij hun geboorte hadden gekregen spraken van grote verwachtingen. 
Johannes wil zeggen ‘Jahweh is genadig’, en Jezus ‘Jahweh redt’. 
Van beiden mocht dus verwacht worden dat ze Gods genade, Gods redding bij de mensen 
een nieuwe impuls zouden geven. 
En dat hebben ze ook gedaan. Allebei heel gedreven en zonder compromissen.  
Zo duidelijk zelfs dat de gestelde lichamen – zowel de politieke leiders zoals Koning 



Herodes, en de religieuze leiders zoals de farizeeën en de schriftgeleerden - hen niet graag 
zagen komen. Meer zelfs, dat ze hen ronduit gevaarlijk vonden. 
Een lang optreden is hen dan ook niet gegund geworden, want beiden werden na enkele 
jaren gevangen genomen en terechtgesteld. 
Maar met hen heeft zich in de heilsgeschiedenis een belangrijke accentverschuiving 
voorgedaan. 
We mogen zeggen: met Johannes eindigde het oude testament, en met Jezus begon het 
nieuwe. 
Toen de wegen van beiden – wanneer ze dertig jaar geworden waren – zich kruisten, daar 
aan de Jordaan, besefte Johannes dat een belangrijke  verandering aan de orde was in 
Gods omgaan met zijn volk, nu zouden we zeggen: een paradigmawissel.  
Johannes maakte dit duidelijk met een mooi beeld. 
Hij zei: ‘ik doop met water, maar hij zal dopen met de geest’. 
Waar ligt nu het verschil? 
Water dat wordt gebruikt om af te wassen. 
De geest dat is bezieling en inspiratie. 
Wassen doet achterom kijken: wat heb ik fout gedaan? Wat mag ik niet meer doen? Wat 
moet ik achter mij laten? Zich be-keren is in die zin: zich af-keren van het  verleden. 
De geest echter doet vooruit kijken: waar zouden we moeten uitkomen? Welke droom willen 
we realiseren? Zich be-keren is dan: zich toe-keren naar een nieuw bestaan. 
Dat was het wat tot Johannes doordrong: Met die Jezus breekt er een nieuwe tijd aan. 
Hij zal de mensen niet meer met hun neus op de fouten van het verleden drukken, neen, hij 
zal zelf hun schuld op zich nemen, zoals een lam dat geofferd wordt om fouten goed te 
maken. 
Maar wat hij wel zal doen is hen met de geest dopen, hen be-geesteren om in een nieuwe 
toekomst te geloven. Zoals een duif, die opvliegt en nieuwe horizonten verkent. 
Een ander verschil tussen Johannes en Jezus vinden we ook bij de andere evangelisten.  
Zo beschrijft de evangelist Mattheüs Johannes met ‘de stem van een roepende in de 
woestijn’. 
Als echter Johannes aan Jezus laat vragen of hij de Messias is, antwoordt hij: ‘ga aan 
Johannes zeggen wat je ziet: binden zien, lammen lopen, melaatsen genezen, doven horen, 
aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd.’ 
En hij voegt eraan toe: de profeten en de wet, tot aan Johannes hebben het slechts 
voorspeld. Maar nu is het werkelijkheid geworden.  
Of - zoals we lezen bij de evangelist Johannes - het woord is vlees geworden. 
 
Z en B, 
Met de komst van Jezus is de tijd van verkondigen en voorspellen voorbij. De tijd van 
waarmaken is aangebroken. 
In sloganstijl zouden we mogen zeggen: ‘geen woorden maar daden’. 
Dit geldt ook voor de kerk van vandaag. 
De bekering die binnen de kerk ook nodig is, bestaat erin niet enkel te prediken wat er zou 
moeten gebeuren, maar het daadwerkelijk ook te doen. 
 
Z en B, 
  
Verleden week werd paus emeritus Benedictus begraven. 
Er werd uiteraard ruim stil gestaan bij de betekenis van zijn leven en zijn pontificaat. 
Daarbij kon men er niet van uit een vergelijking te maken met zijn opvolger, de huidige paus 
Franciscus. 
De commentaren prezen ten zeerste de intelligentie en de kerkbetrokkenheid van 
Benedictus. 
Hij kon de geloofswaarheid bijzonder scherpzinnig naar voor brengen, zowel in zijn 
geschriften als in zijn toespraken. Hij was een excellente professor.  
Maar men diende ook vast te stellen dat de invloed van het pausdom tijdens zijn pontificaat 



sterk is afgenomen. 
Nochtans was hij een bijzonder minzame man, maar hij was een theoreticus. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden van zijn opvolger, paus Franciscus. 
Die is als theoloog helemaal niet van het niveau van Benedictus.  
Maar hij is wel een echte herder. 
Hij straalt iets uit. Hij raakt het hart van de mensen. 
 
Misschien mogen we op hen ook die woorden toepassen: Benedictus doopte met woorden, 
maar Franciscus doopt met de geest, met begeestering. 
En het is duidelijk: dat laatste slaat meer aan bij de mensen. 
 
Voor onze geloofsgemeenschap dus ook een uitnodiging om ons geloof niet alleen met 
woorden, maar vooral in daden te laten blijken. 
 
Pierre Breyne 
 
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 


