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LEZINGEN 

 

Lezing uit de profeet Jesaja - 55, 1-11 

De Heer zegt: 
“Komt allen die dorst hebben. 
Komt tot het water. 
Ook wie geen geld heeft, kom, koop koren en eet, 
ja, kom, koop wijn en melk zonder geld. 
Nu werken jullie hard voor eten dat je maag niet vult. 
Jullie betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. 
En de honger blijft. 
Kom daarom hierheen en luister naar mij. 
Bij mij zul je genoeg te eten hebben. 
Je zult genieten van heerlijke maaltijden. 
Kom naar mij toe, en luister goed. 
luister, dan zal je leven. 
Ik beloof dat ik voor altijd jullie God zal zijn. 
Ik heb die belofte ook aan koning David gedaan, 
dat ik mijn goede gunsten nooit van zijn huis zou onttrekken. 
Ooit heb ik hem uitverkoren om een koning te zijn naar mijn hart. 
Leef ook zo dat de volkeren zullen kunnen zien wie ik ben.” 

Volk van Israël, zoek dus de Heer,  
roep hem, Hij is niet ver. 
Wie verkeerde paden gaat, sla andere wegen in. 
Wie onrechtvaardige plannen maakt, herzie je leven. 
Keer terug tot de Heer. 
Hij zal je alles vergeven, en weer voor je zorgen. 

Ja, de Heer zegt: “Mijn wegen zijn niet jullie wegen. 
Wat jullie willen doen, is niet wat ik wil doen. 
Het verschil tussen mijn en jullie plannen,  
is zo groot als het verschil tussen hemel en aarde. 
Mijn woorden zijn als water uit de hemel, als regen of sneeuw. 
Het water maakt de aarde vruchtbaar, 
doet het zaad ontkiemen en doet het graan groeien. 
Daarna keert het water terug naar de hemel. 
Zo keren mijn woorden pas bij mij terug, 
nadat ze vrucht hebben gedragen op de aarde.” 

 

Lezing uit de eerste brief van de apostel Johannes - 1 Joh 5, 1-9 

Al wie gelooft in Jezus, weet zich kind van God. 
En als je God als vader liefhebt, zul je ook houden van zijn kinderen. 
Wat ‘houden van Gods kinderen’ betekent, dat weten we als we ons houden aan Gods 
geboden. Het is niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. 



Want als je God als vader hebt, kun je het kwaad van de wereld overwinnen. 
Jezus, de Christus, is als mens in onze wereld gekomen.  
Hij stelde een teken, door zich met water te laten dopen. 
Maar door zijn leven te geven op een kruis heeft hij een nog sterker teken gegeven. 
En de heilige Geest heeft ons duidelijk gemaakt dat het waar is. 
We hebben dus drie getuigen over Jezus: de heilige Geest, het water van de doop, en het 
bloed aan het kruis. 

 

Lezing uit het evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus - Mc 1,7-11 

Johannes de doper zegde: 
“Er komt een man, die sterker is dan ik, achter mij aan. 
Naast hem ben ik te min om op mijn knieën  
de riemen van zijn sandalen los te maken. 
Ik heb jullie gedoopt met water,  
Hij zal jullie dopen met heilige Geest.” 

En het geschiedde in die dagen dat hij kwam: 
Jezus uit Nazareth in Galilea. 
En hij liet zich dopen in de Jordaan, door Johannes. 
En direct, hij was nog aan het bovenkomen, 
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op hem neerkomen. 
En uit de hemel klonk een stem: 
“Jij bent mijn eigen lieve zoon, 
op jou rust mijn welbehagen.” 

 

HOMILIE 

We zijn aan het einde van de kerstperiode gekomen. Volgende week starten we in de liturgie 
met de ‘zondagen door het jaar’. 
Deze kersttijd, die zes weken geleden begon met de eerste zondag van de advent, heeft ons 
geleerd dat we uitgenodigd worden onze zekerheden los te laten, en een nieuwe richting uit 
te kijken, de richting namelijk die het kind in de stal van Betlehem ons aanwijst. 
Het nodigt ons uit onze ogen niet af te wenden van wie - zoals het kind - zijn handen 
uitstrekt en vraagt: ‘zie je me? Herken je me? Neem je het voor me op?’ 
Niet wegkijken, maar er naartoe gaan en zeggen: ‘Wat kan ik voor je doen?’ 

En het evangelie dat de liturgie voorzien heeft om deze kerstperiode af te sluiten, brengt ons 
dat kind in beeld, dat ondertussen volwassen is geworden, op het moment dat hij besluit om 
het land door te trekken, en de mensen uit te nodigen tot een nieuw leven. Volgende week 
zullen we er trouwens getuige van zijn hoe hij mensen rekruteerde om met hem mee te 
stappen. 

We lezen in het stukje evangelie vandaag: ‘het geschiedde dat hij kwam: 
Jezus uit Nazaret in Galilea. 
En hij liet zich dopen in de Jordaan, door Johannes.’ 
Hij onderging het ritueel waarmee een mens een nieuw begin maakt. 

Maar dan volgt een merkwaardige passage:  
‘hij zag de hemel openscheuren 
en de Geest als een duif op hem neerkomen. 



En uit de hemel klonk een stem: 
“Jij bent mijn eigen lieve zoon, 
op jou rust mijn welbehagen.”’ 

Met deze woorden wordt de hele kersttijd afgesloten. Toch wel de moeite waard om daar 
even op te focussen. 
‘De hemel scheurde open en God kwam tevoorschijn.’ 
 
Het lijkt de finale wel van het spel ‘Wie is de mol?’ 
De kijkers hebben weken lang geprobeerd te raden wie de mol wel zou zijn. 
En nu kijken ze tegen een donkere achtergrond aan, vol spanning wie er uit die achtergrond 
naar voor zal treden. 
En meestal is men verrast, hij/zij die opduikt is een ander iemand dan men verwacht had. 

Zo ook toen Jezus uit het water kwam, scheurde de hemel open en gaf zijn geheim prijs: God 
kwam tevoorschijn. 

En hoe Hij zich liet zien was verrassend. 
Velen zullen verwacht hebben dat daar een God zou verschijnen, gezeten op een statige 
troon, omgeven door engelen, in de geur van wierook en mirre. 
Maar neen, er kwam een heel andere God tevoorschijn. 
Hij kwam als een duif. 
Inderdaad, heel anders, want een duif is niet vast te zetten op een troon, een duif is vrij om 
zich naar overal te bewegen, vogel-vrij, door niets tegengehouden, zelfs niet door een lock 
down. Hij is in staat om overal waar nodig neer te strijken, in iemands tuin of op iemands 
vensterbank, en dan weer te verdwijnen, en je weet niet naar waar. 
 
Hij wordt ‘Geest’ genoemd, omdat Hij niet pakbaar is, niet in te sluiten in onze denkkaders. 
Omdat Hij altijd nieuw is, altijd verschijnt waar we hem niet verwachten. 
Geest ook, omdat Hij mensen wil be-geesteren om te werken aan een nieuwe wereld, een 
hemel op aarde, waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten, waar niemand tekort moet 
komen, waar niemand voor een ander op de vlucht moet. Een wereld waar ‘ik zal er zijn voor 
jou’ het ordewoord is. 

En tot ieder die zich zo laat begeesteren, zegt God: Je bent beeld van mij, je mag mijn naam 
dragen ‘ik zal er zijn voor jou’, je bent mijn kind, mijn zoon. Ik hou van jou. 

 

priester Pierre Breyne 


