
Doop van de Heer – C – 9 januari 2022: homilie 
 

Jesaja 40,1-5.9-1        Titus 2,11-14; 3,4-7  Lucas 3,15-16.21-22 
 

Vaak denken en zeggen we, en het is begrijpelijk: wat moeten we nog met die oude 

bijbelteksten. En altijd maar dezelfde, en dan nog moeilijke teksten. Neem nu het evangelie 

van daarnet, n.a.v. het feest van de Doop van de Heer. Wat zijn we daarmee?  

Een hulp kan al zijn om die tekst vooraleer je hem in de kerk beluistert, door te nemen en te 

overwegen. Langs een zondagsmissaal of het parochieblad, langs onze website waar je het 

evangelie makkelijk kan vinden, langs één of andere app op je smartphone. Mogelijkheden 

genoeg. Een stapje verder is het zoeken naar wat duiding bij dat evangelie. Eén of ander 

naslagwerk, langs een boek of het internet. Ook hier mogelijkheden genoeg. En zeker niet te 

vergeten, en misschien nog het meest interessant: het zogenaamde ‘altijd hetzelfde evangelie’ 

op onze tijd, op ons leven proberen leggen.  

 

Het evangelie op ons leven leggen. Neem nu van het evangelie van vandaag, gewoon de 

beginwoorden: ‘Omdat het volk vol verwachting was …’. Dat gaat natuurlijk over de joden 

die een verdrukt volk zijn en smachten naar politieke bevrijding. Ze kijken uit naar de 

beloofde komst van de Messias en denken die in Johannes te vinden.  

Ons leven, onze parochie, in deze tijd? Een volk vol verwachting n.a.v. de komst van een 

nieuwe priester. Verwachting vooral ook vanuit een smachten naar één of andere vorm van 

bevrijding in het leven.  

Johannes is duidelijk in z’n antwoord: ‘Er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waard 

de riem van zijn sandalen los te maken.’ Een zin die we van buiten kennen en soms ook wel 

eens in de mond nemen om onze bewondering voor iemand uit te drukken. Maar weet je dat 

de riem van iemands sandalen losmaken, om die sandalen dus uit te doen, het minste 

slavenwerk was. Dat dan nog het werk was van een heidense slaaf, zodat een joodse slaaf die 

vernederende klus niet moest verrichten.  

Misschien klinkt dat allemaal vreemd en van lang geleden, maar is dat wel zo? Herinner je je 

de beelden onlangs van de tienerjongen die gepest werd op school? Hij moest o.a. de 

schoenen poetsen van z’n pesters; zich dus als hun slaaf gedragen.  

We wijken wat af. Want eigenlijk willen we enkel zeggen dat Johannes z’n plaats kende en 

niet meer kon en wou doen dan de weg bereiden, dan oproepen om zich klaar te maken voor 

de ontmoeting met en de bevrijding door Jezus. Vandaar zijn oproep tot bekering, vandaar 

zijn vermanende taal. Vermanende taal hoort men niet graag, toen niet, nu niet. En als het kan 

moet ze zelfs vermeden worden. Maar Johannes heeft ze toch gebruikt opdat men volledig 

zou wakker geschud worden, om zo open te staan voor het goede nieuws van de redding door 

Jezus.  

 

Vandaag zou dat ook zo moeten zijn. Elke christen die in een parochie verantwoordelijkheid 

draagt – priester, diaken, parochieassistente, parochieploeg- of kerkraadslid, noem maar op … 

- is geroepen om de houding van Johannes de Doper aan te nemen. Liefst niet door 

vermanende taal te spreken. Wél door de houding van nederigheid aan te nemen. In de zin 

van: z’n eigen plaats kennen. In spreken en handelen laten horen en zien dat het niet om 

zichzelf gaat. Dat de eigen rol steeds de rol is van verwijzen naar Jezus. Dat men zelf niet 

meer dan een slaaf is van die Jezus. Niet dat Jezus ons wil vernederen en pesten, natuurlijk 

niet. Wél staan we in zijn dienst. Is onze enige taak zijn Blijde Boodschap laten weerklinken, 

medechristenen oproepen om zich door Hem te laten bevrijden. Natuurlijk is de rol van ons 

als instrument, als bemiddelaar niet te onderschatten. We moeten ons werk dan ook toegewijd 



doen. Maar het kan niet genoeg herhaald worden, en ja dat de priesters maar allereerst voor 

zichzelf spreken, dat het niet over onszelf gaat, maar over onze Meester. En die is op zijn 

beurt, zo geloven wij, gezonden door zijn en onze Vader, door God zelf. Om ons telkens weer 

te dopen met de heilige Geest. Dat wil zeggen te bevrijden van al wat ons gevangenen houdt 

in het leven, van de schuldenlast die zwaar op ons kan wegen, van wat ons tegenhoudt voluit 

te leven en te laten leven.  

 

In de advent werd de brochure ‘Leven vanuit de doop’ reeds uitgedeeld in onze kerken. Voor 

wie ze nog niet heeft: ze ligt achteraan ter beschikking. Een geschenk van onze bisschop met 

de uitnodiging dit jaar stil te staan bij ons doopsel. Voor de meesten lang geleden dat doopsel. 

Het water waarmee we gedoopt zijn is dus al een tijdje opgedroogd. Maar, zo hoorden we in 

het evangelie, we zijn gedoopt met de heilige Geest, want we zijn gedoopt in Jezus’ naam en 

Hij doopt met de heilige Geest. De vraag die we onszelf, individueel én als gemeenschap, 

vandaag mogen stellen is: krijgt die Geest van God nog altijd vrij spel in ons leven? Mag die 

Geest waaien waar Hij wil, ons bezielen, begeesteren, bevrijden? Natuurlijk zou het mooi zijn 

als we volmondig ‘ja’ antwoorden. Het is ook geen ramp als we moeten toegeven dat die 

Geest in ons niet meer of nog maar weinig te bespeuren valt. Dan kunnen we overwegen om 

ons leven ervoor te openen. Om er weer zwanger van te worden. En zo, als begeesterde 

christenen weer anderen aan te steken, te begeesteren. Niet opdringerig , wél getuigend.  

 

Medechristenen, het zijn geen makkelijke tijden voor gelovigen, voor parochies. Een reden 

temeer om erover na te denken, erover van gedachten te wisselen. Een reden temeer om toch 

nog of terug vol verwachting te zijn naar wat Jezus ons te vertellen heeft. Ieder van ons wil 

Hij ook vandaag aanraken, bevrijden. Een kans die we niet mogen laten liggen toch? Amen.   



Lucas 3,15-16.21-22     Doop van de Heer - C 

 

15Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande 

Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn,  16gaf 

Johannes aan allen het antwoord: 'Ik doop u met water, maar er komt 

iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn 

sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met 

vuur.  17De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te 

zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij 

verbranden in onblusbaar vuur.'   

18Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde hij aan het 

volk de Blijde Boodschap.  19Maar toen de viervorst Herodes door hem 

terecht gewezen werd naar aanleiding van Herodias, de vrouw van 

zijn broer, en van alle wandaden die hij bedreven had,  20voegde 

Herodes aan dit alles nog toe, dat hij Johannes in de gevangenis 

opsloot.   

21Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed 

was, geschiedde het dat de hemel openging  22en de heilige Geest in 

lichamelijke gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een 

stem uit de hemel sprak: 'Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb 

ik mijn behagen gesteld.'   
 


