
Preek 26 jan 2020, ds. Th. B. Hop uit Hillegom 
 

Lezen: Mattheüs 3:13-17 
 

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 

14 Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten 

worden, en dan komt u naar mij?’ 

15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier  

Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 

16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem  

en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 

17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’  
 

Uitleg 
 

Is het u bekend dat de kerken in het oosten, de Orthodoxe kerken, Rusland, Oekraïene, die wereld, 

dat men daar de komst van Jezus viert twee weken ná ons Kerstfeest? 

In het dagblad 'Trouw'  stond in die week een foto op de achterpagina, 

President Poetin maakte in Sint Petersburg een Kerst Liturgie-viering mee.  Op dinsdag 7 januari. 

Dat komt ons héél vreemd voor.Kerst is 25 en 26 december. 

Hopelijk hebt u heel mooie Kerstdagen gehad.  'Gezegende Kerstdagen', zeggen we dan. 

'Zalig Kerstfeest', zeggen de Katholieken. 

De Oosters Orthodoxe kerken vieren de komst van Jezus   op 7 januari.   Dat is merkwaardig. 
 

De Orthodoxen, hebben nog meer dingen anders. 

Hebben wij 4 zondagen, 28 dagen, Advent, de voorbereiding op het Kerstfeest, 

bij de Orthodoxen duurt die tijd van voorbereiding veertig dagen. 

Wacht eens even, dit komen we vaker tegen in de Bijbel. 

De tijd voor Pasen duurt ook 40 dagen. En 40 dagen, en 40 jaar, is in de Bijbel  

de tijd van voorbereiding. 

Hebben de westerse kerken even niet goed opgelet toen de voorbereiding voor Kerst aan de orde  

kwam…?En waarom doen de Orthodoxen niet mee   met de westerse kerken, 

en hebben een eigen datum van Kerstviering? En wat vieren, gedenken ze dan: 

Jezus geboren in Bethlehem...?  
 

Met opzet heb ik vanmorgen een heel korte Schriftlezing. 

Dit is de kortste Schriftlezing   die, in de bijna 50 jaar, dat ik in kerkdiensten voorga, gelezen is. 

Maar het is zeker niet de onbelangrijkste.  

In de Oosters Orthodoxe kerken is het op één na de belangrijkste. 
 

'Toen kwam Jezus…'.  

Deze lezing is na de Paasboodschap het belangrijkste. 

Ik kan me zo goed voorstellen dat deze woorden mensen zijn opgevallen. 

Dat ze extra aandacht hebben gekregen; dat ze reden tot feestvreugde gaven; 

zelfs méér  vreugde dan het geboorteverhaal van Jezus. 

De dag waarop deze woorden klinken heeft zelfs een naam gekregen: 

De Epifanie,  het verschijnen van Jezus. 



Dit wordt in de Orthodoxe Kerken veel uitgebreider gevierd dan het Kerstfeest. 

Sterker nog: Zij noemen dit feest hún Kerstfeest. 'Toen kwam Jezus…'. 
 

Vanaf dit moment,  vanaf deze dag   verandert álles;   alles komt in een ander licht te staan. 

Het zal nooit meer zijn zoals het geweest is. Jézus verschijnt. 
 

Als je nou niets van de Evangelie-verhalen zou kennen, zou je kunnen denken: 

Dat zal me een gebeuren geweest zijn. 

Die als 'Zoon van God' beleden wordt komt voor het eerst onder de mensen. 

Díe zal een ontvangst hebben gekregen...Een grootse ceremonie; 

hoge gasten uit de hele wereld, gerangschikt naar belangrijkheid... 

En er zal muziek geweest zijn; een wervelende show misschien wel; 

de ceremoniën van de Olympische Spelen   zijn er niets bij...  wíj zouden het wel weten. 

Nee, niets van dat alles. Het wordt zó sober beschreven.  

Eenvoudiger,   kaler  kan gewoon niet. 
 

Daarvòòr wordt nog gezegd: Uit Jerusalem   en heel Judea  en de hele Jordaanstreek 

komen mensen naar Johannes. Ook hooggeplaatsten komen:  Farizeeërs en Sadduceeërs. 

Die krijgen trouwens de wind van voren: Er wordt vreselijk tegen hen tekeer gegaan.  

Maar als die van de schrik bekomen zijn, staat er:  ‘Toen kwam Jezus...’. 

Helemaal alleen daalt  Hij af naar de Jordaan. 

Uit Galilea komt Hij, waar de verloren stammen van Israël wonen... 

Uit Galilea,  dat zo'n slechte naam had;  waarvandaan je weinig goeds kon verwachten. 
 

Hij daalde af. Je daalt letterlijk af. Het Jordaan dal is de laagste plek van onze aarde. 

Als je daar naar toe gaat  is dat zo’n vreemde gewaarwording. 

Er staat op een gegeven moment  een bord langs de kant van de weg, 

wat aangeeft dat je op zeeniveau zit.  En dan gaat het nog bijna 400 meter naar beneden. 
 

Ja, je moet heel diep afdalen om bij Johannes te komen;   om een nieuw leven te kunnen beginnen. 

Toeristen gaan met een bus naar beneden; toen,     in Jezus tijd, moet het een behoorlijke  

klauterpartij geweest zijn. Het nieuwe leven krijg je niet zomaar... 
 

Wie er wel eens geweest is, weet, dat de Jordaan een riviertje van niks is. 

U moet echt niet aan de Rijn of de IJssel denken. Je kunt er geen boot in laten varen. 

Je hebt niet zoveel aan deze rivier. Ze vervoert water; daarmee kun je dood land tot leven brengen: 

Je kunt landerijen in de directe omgeving ermee besproeien. 

Dat gebeurt vandaag de dag dan ook. Het water wordt eruit gepompt en gebruikt. 

En waar vroeger alleen woestijn was, groeit nu groente en fruit: 

De woestijn bloeit en groeit!  In Israël, in Jordanië, op de Westbank, het Palestijnse gebied; 

een en al vruchtbaarheid. het water van de Jordaan geeft léven. 

Wat een wonder! Ja, het water van de Jordaan geeft léven. 

Het verandert mensen: Je kunt er blijkbaar ook in dopen. Bíjna doden       kun je het léven geven…. 

Jezus voegt zich bij mensen, die de verandering van hun leven, zo hard nodig hebben. 

Hij kiest helemaal de kant van de verschoppelingen. 
 

Prachtig hoe in het verhaal Johannes Jezus nog wil tegenhouden. 



Néé, laat dit zo gebeuren; Want het is goed dat we zo alle gerechtigheid vervullen. 

Merkwaardig dat onze Bijbel-vertaling heeft 'het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid  

vervullen'.  

Nee, dat stáát er niet: álle gerechtigheid staat er’  

Is het u opgevallen dat hier in het Mattheüs-Evangelie de eerste woorden van Jezus worden  

opgetekend? 

Zal de Evangelie-schrijver zich dat hebben gerealiseerd? 

Vast wel.  Natuurlijk! 

En zoals je van iemand kunt vragen: ‘Wat waren zijn laatste woorden’; 

zo worden hier  de éérste woorden vermeld. 
 

Belangrijke woorden…?Met die woorden zegt Jezus waar het Hem om te doen is; 

wat Hij als zijn opdracht ziet: zijn levensprogramma:  ‘alle gerechtigheid vervullen’. 

Mensen moeten tot hun recht komen; mensen moet recht worden gedaan. 
 

Dat is een door en door Joodse uitdrukking. 

Gerechtigheid, is een van de kernwoorden van het oude verbond. 

Volgens de Psalmen is het de taak van de koning om gerechtigheid te doen; ervoor te zorgen  

dat gerechtigheid kan gebeuren. 

We weten allemaal hoe de heersers vaak alleen aan zichzelf dachten. 

Niks gerechtigheid, macht, wellust, willekeur. 

Jézus zal erop uit zijn om gerechtigheid ten volle te laten gebeuren. 

En dat beschrijft het Evangelie ook: Waar Hij verschijnt  komen zoveel mensen weer tot hun recht. 

Wie gebonden is wordt bevrijd; wie neergebogen is wordt opgericht; wie geen weg verder meer  

ziet er wordt een hand uitgestoken de ongelukkige kan de toekomst weer aan. 

De verhalen uit het Evangelie staan er vol mee,  soms blijft het bij wóórden; 

soms worden de woorden uitgebeeld. 

Met prachtige voorbeelden: verschoppelingen worden er weer bijgehaald; 

mensen waar iedereen de neus voor ophaalde. Jezus éét met hen en laat hen delen in zijn vreugde. 
 

Alle gerechtigheid vervullen, gerechtigheid volop laten gebeuren. 

Daartoe is het volk Israël   geroepen. Het is een levensprogramma. 

De condities waren optimaal: De verhalen vertellen het: 

Bevrijd uit het slavenhuis Egypte ontvingen ze Tien Woorden, die de richting aanwezen. 

Tien woorden van bevrijding. 

Maar zo vaak is Israël haar eigen weg gegaan, en gingen ze uit van een eígen levensprogramma  
 

Jezus niet: De eerste woorden van Jezus geven precies aan waar het Hem in zijn leven om te doen is. 

Alle gerechtigheid laten gebeuren. Daarin is Hij mens naar Gods hart. 
 

Jezus wordt gedoopt en stijgt op uit het water. 

De oude kerk hoorde daar al ondergang en opstanding in. 

Je gaat onder in het water en ontvangt het nieuwe leven. 

Het oude leg je af; het oude sterft als het ware;  het nieuwe komt over je. 

Je hoort er iets van Pasen in. 

 



Ook Pinksteren klinkt in het verhaal door: De Geest van God daalt op Jezus neer.  

De Evangelieschrijver grijpt terug op de woorden van Jesaja. 

Die afdaalde wordt verhoogd. Jezus krijgt van de Evangelie-schrijver deze eer. 

Hier ontmoeten we God, Vader, Zoon en Geest,    belijdt de kerk van de Orthodoxie. 

Als ze dit gebeuren op een icoon vastleggen beelden ze altijd drie engelen uit, 

die Vader, Zoon en Geest eer bewijzen. 
 

Van dit gebeuren begrijpen we niets als we de woorden van de profeet Jesaja niet kennen. 

Deze Jesaja-woorden worden op Jezus betrokken. 

Jesaja bezingt de knecht van de Heer: (en dit is de tweede korte Schriftlezing) 
 

God spreekt: Jesaja 42 

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 

ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal  alle volken het recht doen kennen. 

6  In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, 

7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 

Hoort, en begrijpt u dat: 

De knecht zal alle volken het recht doen kennen; 

Hij zal een licht zijn voor alle volken;  blinden de ogen openen,  gevangenen bevrijden. 

Jezus taak ligt niet buiten het leven,   maar in het leven... 

Heeft de kerk dit wel genoeg serieus genomen? 

Is alle nadruk niet komen te liggen op Jezus lijden en sterven? Eenzijdig komen te liggen…? 
 

Je zou minstens verwachten dat de geloofsbelijdenis de woorden van Jezus aanhaalt: 

Dat wij zeggen:  'Ik geloof in Jezus Christus, die zich geroepen wist om gerechtigheid ten volle te laten  

gebeuren: Geen mens mocht zonder levenskansen ten onder gaan'.  

Maar over Jezus léven wordt in de geloofsbelijdenis van de kerk met geen woord gerept. 

Ik geloof in Jezus Christus, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft, gestorven is. 
 

Ik heb dat nooit begrepen.  

De verschijning van Jezus,   zijn eerste woorden,   zijn levensopdracht, zijn daden waar zoveel  

mensen van opleefden. het werd blijkbaar amper belangrijk gevonden. 

De dóód van Jezus werd centraal gesteld: Het ging om de verzoening; het ging om eeuwige rúst. 

Hebben ze wel goed opgelet toen Jezus in de wereld verscheen? 

Heeft de kerk deze woorden wel serieus genomen? 

Er waren dáár bij de Jordaan al zoveel mensen, die graag opnieuw wilden beginnen; 

die de kaarten graag opnieuw geschud wilden zien; die zo uitzagen naar gerechtigheid. 

Mensen die er niet zoveel van terecht brachten;  misschien aan lager wal geraakt. 

Die hoopten dat de woorden van Jezus  geen mooie woorden waren. 

Zijn hele leven is Jezus met dat soort mensen solidair geweest. 
 

Tot de dag van vandaag zijn ze er: Mensen die uitzien naar verhoudingen die goed zijn. 

Zovelen in de wereld zouden graag andere verhoudingen tussen mensen willen; 



een brug tussen super-rijken en straat-armen. ;voor alle mensen gelijke kansen. 

Het is toch onvoorstelbaar dat 5% van de wereldbevolking 90 % van de rijkdom bezit. 

En dat de rijken steeds rijker worden. Gerechtigheid ten volle laten gebeuren? 

Hier waren de profeten van Israël op gespitst: Een van hen, Amos, zegt een keer: 

 'God wil jullie feesten helemaal niet,  

Hij gruwelt ervan als jullie het recht niet als water laten golven, en gerechtigheid laat stromen als een  

voortdurend stromende beek'...als de Jordaan. 
 

Nemen we deze woorden wel serieus genoeg?  

Voor mij is geloven altijd een wijze van leven  geweest. 

En ik denk dat ik hierin erg sterk sta als je verschillende Bijbelgedeelten niet uit het oog verliest. 

Ik heb nooit begrepen waarom alle nadruk gelegd is op Jezus dóód, 

en zijn léven helemaal buiten beeld is geraakt. 

In ieder geval buiten de geloofsbelijdenis van de kerk. 

Ik denk zelfs  dat ze daarmee de band met hun oorsprong, het volk Israël, hebben losgelaten  

 en een eigen weg zijn gegaan. 
 

'Toen kwam Jezus…' 

Dit zijn woorden om niet uit het oog te verliezen en te proberen de betekenis hiervan te  

doorgronden. 

Níeuw leven betekent dat;  Féést voor wie het horen wil. 
 

Er is veel meer over te zeggen.  

Ik hoop dat ik u wat heb aangereikt   om over na te denken... 

Amen. 
 

Hebt u commentaar, aanvullingen, vragen: thbhop@gmail.com 
 

Gebeden 
 

Telkens weer zien we, de eeuwen door, en ook vandaag de dag hoe mensen zich willen laten gelden: 

Mensen willen gezíen, bewonderd worden. 

Regeringsleiders   willen de grootheid onderstrepen; van hun land, of van zichzelf…? 

Hoe velen gaan daar helemaal in mee; laten zich zand in de ogen strooien. 

 

Dat wij metterdaad uit zijn op het laten gebeuren van wèl-zijn, gerechtigheid en recht,   

in onze verscheurde wereld.  

Dat wij opstaan en leven met nieuwe moed ons leven in dienst te stellen van de waarheid  

en de heelheid van de schepping, waar ook ter wereld.  

Waar mensen neergebogen zijn, arm en zonder toekomst moeten gaan, 

dat wíj uit zijn op verandering en zoeken naar wegen tot herstel.  

 

Waar onverdraagzaamheid heerst, dat wíj naar mensen toegaan, niemand negeren,  

en ook anderen daartoe aanmoedigen.  

 

Waar mensen arm zijn, dat wij van de rijkdom, die wij ontvingen, delen.  

 



Waar oorlog woedt, en geweld, dat wij vredestichters willen zijn,  

wegwijzers naar welzijn, naar vrede die geen einde heeft.  

 

Waar alles dor en droog is, dat wij zijn als de milde regenbuien,  

die de onvruchtbare woestijn verandert in grazige weiden.  

 

Dat we vol worden met de geest die levend maakt;  

aandacht hebben voor elkaars verhalen. 

 

Wees een lamp voor onze voeten; dat wij een goede toekomst vinden. 

 

Dat onze liefde groot mag zijn groot genoeg om over grenzen heen , 

de vreemdelingen onze hand te reiken.  

 

Dat onze liefde wijd mag zijn, wijd genoeg om de ravijnen van  

vijandschap en haat te overbruggen.  

Dat onze liefde warm mag zijn warm genoeg om in de koude nacht  

de dagen met wat vrede toe te dekken.  

 

Dat onze liefde diep mag zijn, diep genoeg geworteld in de ziel  

om in de droge tijden stand te houden.  

 

Waar mensen ziek zijn of eenzaam, een geliefde hebben verloren, 

en het daar vaak nog zo moeilijk mee hebben, 

dat wíj daar oog voor hebben; mensen nabij zijn, aandacht geven, warmte en genegenheid. 

 

Dat verdriet en wanhoop, onverschilligheid en bitterheid, niet het laatste woord hebben in ons leven. 

 

Dat wij opstaan tot mensen, die elkaar het léven geven. 

 

U bent met ons, álle dagen. 

Met uw woorden zegent U ons, zij wijzen ons de weg ten goede al de dagen van ons leven. 

God, wees ons allen nabij!     Amen. 


