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Gemeente van Jezu':; onze Hee,-.
Er is een belangrijk ve~schil tU9sen wat wij mensen HEBBEN en
wat wij NODIG HEBBEN.
We moeten steeds weer toegeven dat wij mensen allerlei dingen
hebbe'1, dIe wij niet nOdIg Ilebben. Het IS moeillJh' oel1 daar- los
van te ~omen. We zouden ons doodongelukkIg loeIen, als we
alleen da gene hadden, wat we echt nodig hebben.
Je zou oo~ kunnen zeggen: E~ is een elementai
ons bezit en onze behoe-F~s.

verschil

tussen

Door- vele tijdgenoten van Jezus wordt Hij eigenlijk bescnouwd
als hun bezit. Deze mens. die boven de nOl-male me IS 1..J,itsteekt
ln woord en daad, deze mens is van on~. Zo zijn oo~ vaak de
omgangsvor-men met Jezus. In de belev1ng van de mensen is Hij
hun eigen konlng. En de hebberigheid van de mensen steekt
schril a-F tegen die Jezus. die zich vandaag ~ussen de
1 dle
andere boetelingen begee~t, die luis e~en naar de pre;er va
Johannes de Doper.
Het geloof leert ons van ongs af aan, om te zoeken naar wat
we nodig hebben om klnd van God te zijn. O~ 20als Paulus
vandaag zegt: (J-Ji j leven 1 n Gods hUlS de bedachtzaamhsi d, c:lie
nDd 9 is, om dienstknechten van de Heer te zijn.
En s~ zijn vele aanknopingspunten in de lezingen.
helpen om bedachtzame mensen te worden.

die ons

Johannes de Doper voelt zeer scherp aan. wat de mensen nodig
hem. Geen zachte heelmeeste~. maar een stveng onder-richt, om
de mensen te wljzen op het konlnk~jjk van God. V~ndaav dat de
toon van zijn pr-eken scherp is. vermanend. Bijna in de vorm
van een ultimatum: 8ekeef-t u. want het 'on nKlrijk van God 19
nabij. Donderpreksl on de gemoederen wak~er te schudden.
Wanneer Jezus blj Hem ~omt. temidden van al die andere mensen.
dis llisteren naar Johannes waor-den, en zich soms door hem
laten dopen. dan weet Johannes I Dg steeds haarscherp wat
hijzelf nodig hee~t. Als Jezus naar voren komt en laat merken
da
Hij ook gedoopt w'l II\lorden. dan zegt Johannes: Ik heb
nodig door U gedoopt te wor-den. Want Johannes herkent in Hem
ogenblikkelijk de MeSSias.
In de beleving van Johannes hee-Ft de Mes ias de doop n et
nodig. En in zijn bedachtzaamheid dost Johannes een stapje
terug. Maar Jezus weet ook wat 'e mensen nodig hebben. Jezus
weet waar de wereld behoef e aan heeft. En HIJ zegt het 00
tegen Johannes: 'Laa
mij thans gewor-den. want ,~ldus betaamt
het ons alle gerechtigheid te vervullel."
Oe weveld hee~t behoe-te aan gere htigheid aan recht en
vrede. an bal mhartigheld en blimoedlgheid. zou Paulus zeg
gen, kortom aan het rijk van God is er gro e behoe-Fte.

En het is
zegt: het
gaat hier
zij in de
ninkr-ijk.

veelbetekend dat Jezus spreekt in de W1J-vorm. Hij
betaamt on§. a 11 e gerecht i I he i d te ver-vu 11 en. Jezus
naast Johannes
t an en nlet boven hem. Beide staan
kracht van de Geest. belde werken ze aan Gods ko

En dan begin Johannes te begrijpen dat deze Messias langs de
weg van de solidariteit wil gaan. En Johannes doopt Hem, zodat
die solidariteit met de sn ere mensen a.h.w. bezegeld wordt.

---

\

Hier proeven we ook ten diepste in het evangelie. hee de Zoen
van God waarlijk mens is geworden.
oe God niet een koning
naar de wereld zond. ma r een mens onde~ de mensen. Een mens
die gedoopt wil worden. een mens die wil meegaan en ondergaan
i n de diepe grotten el stel Ie kloven van het leven. in het
vaste geloo+, dat de mens kan verrijzen en opstaan bij het
leven.
Hier ontmoeten we Jezus bij zijn aers e op reden en meteen al
is duidelijk. d t het Woord Vlees
ewOrden is. Zo lief heeft
God de wereld, tot in de diepte van de dood.
Is dat nu onze konlng. onze r"lees et-? l""elke koninÇl kent d~
innerl' jke nederigheid om één te zijn e
solidair te zijn met
zijn volk? Ja dit 1s onze koning. Want er moest wel iemand
komen, die liet zien dat Gods lie-Fde de poort is naar zijn
djk.

Hler bij de Jorda n wordt een begin gemaakt met de vervulling
van de gerechtigheid. Hier is de bron van recht en vrede. waar
de wereld Llit 'an plltten. om in lie.fde te leven.
Het gaat er nIet om wat we hebben, maar wat we nodig hebben.
Wij hebben het nodig om gedoopt
e worden in de noam vQn deze
Jezus. Hoe kunnen dan sommIge kerken hun gezicht behouden
wanneer zij iemand de doop weigeren? Alsof de ~erk zegt: Jij
hebt het niet nod 9 cm gedoopt te worden. Alsof de kerk heer
en meester is over de doop. Waar is dan de bedachtzaamheid,
waar lS dan in de2e moderne tijd de liefde VOOY het evangelie?

Het geldt in het bijzonder ook voor de kerken: Zij moeten niet
gedreven wo~Oen door wat zij hebben. maar door wat ZIj nodig
hebben. Als wij onszei
gemeente v n Jezus noemen, dan staan
wij toch ook
aov de opdracht. om dle nederige konIng te
volgen.
Ke ken hebben elka r nodig. Dat is zeker. Al was h talleen
maar om in de s iegel te ki ' el1 en te zien waar je mee bezig
bent. En Ook vanuit de schrift Zljn wij geroepen om niet
1 nger in de ik-vorm maar in de wij-vorm kerk te ZIjn. Want
he gaat uiteindelijk niet om de kerk, m~ar het aat om de
gel echtigheid. De kerk brengt ons nIet tot het koninkrijk,
maar de gerechtigheid is de weg wa rlangs we dat rij
zullen
vinden. Niet wat we heCben. m ar wat we nodig hebben.
In hele praktische zin wil ik tussen haaKJes de aandacht
vestig n op de actie ker~balans. En eygelijkenderwijs daarvan
zeggen: Het gaat niet om bez.it, maar het qa~t om de noodzaa ,
dat Woord en 8ac~ament. lo~zang en pastoraat kunnen doorgaan.

In ee
we~eld
ol 5ma~t is dat een bitte~e noodzaak. dat er
nog een plek lS, waar- :zingeving en leven met God centr-aal
staat. Waa~ we vreu~de en verdr'et kunnen delen en ons verzet
ten tegen eenz~amneid en acod.
De deop van Jezus hee~t verstYekkende gevolgen. Hemel en aarde
komen e~doo~ In beweging als we Matteus mogen geloven. Drie
dingen gebe re~ er na de doop van Jezus:
1. De hemel opent zicll. dat betekent: Hiel geschi.edt een
openbaring van God, we beleven hier een apoc lyptisch moment,
hemel en aarde ra en elkaar
2. En het weede is: Johannes ziet de Geest van God neerdalen
als een dui~. Dle Geest van God. dIe In den begInne yondzwieyf
over de wateren, die Geest erblndt zich hier met Gods goede
SChepPIng. Hier ZIen we nieuwe schepPIng. een nieuwe toekomst.
3. En het derde lS dat een stem uit de hemel spreekt: Deze is
mijn geliefde. In wie Ik mijn welbehagen neb. En dat doet mij
terugden en aan Kerst toen ook hemel en aarde in beweging
wamen bi~ de geboo~te van dIt ~lnd. Er was nIemand die Hem
welkom wild
heten, zodat een schare van en~elen nodig was, en
nu wee~ zingen de engelen van Gods welbehagen in de mensen.

God beweegt hemel en aarde, om ons duidelIjk te maken wat wij
nodig hebben, een vr-edesdui . een geest van 1 iefde. Wi J k!ri .i
gen vele kansen om in het kiein en in het groot God te dienen.
Als wij maar kunnen loslaten wRt wij bezitten. en antwoo~den
op ons gelovige verlangen.
Eigenlijk i
dit ev ngel1e Ielemaal net zo moeilijk.
IS ons nog te weinig op het lijf geschreven.

Maar het

dan wil ik het t,11ema r"Jog ja.t aar151c:M "pen. Wat we h.,E,ben _I"'
wat we nodig hebben. Op een anders wijze geldt het voo~ erken
en ook voor ons oel'"500nl i jk leven: L.Je moeten niet vra.gen il'Jat
de ander heeft, maar wat de ander nodlg hee~t. Dat geldt ook
in de SOW samenwerkIng: Je vergaapt Je niet aan het bezit van
de ander. en ook kom je niet ten ~onele met al es wat Je zelf
te bieden hebt, maal"', ln bedachtzaamhedi en bescheIdenheid
in~ormeer je wat de ander nodig heeft.

Elï

En oo~ in het persoonlijk leven. in Je hl_lwelijlt. in vriend
schappen. In de relatle met Je kinde~en. Vragen naar de be
hoefte van de
nder.

Maav in dit

all~e gaat h~t ar niet om.
dat wij 2achte heel
meesters worden. Dat leren we dan weer van Johannes.
'13 weet
dat de ander some behoefte heeft aan een sterks duw. Het gaat
erom dat we een evenwicht weten te bereiken, ~ussen de hebbe
riQheid en de emosdelikheid.

Het gaat om een ge10/1g

evenwicht. En als we dan vr~gen waarom
dat dan zo nodig is. o~n geef~ Paulus goede raad. Als er geen
evenwicht is. d n lS het gevaar d~t d~eigt. dat de gaven niet
aan et licll~~e \hllj b l j ons dl-aoen.
/b.:(J~.....

Ook

ce~e

dienstknecht Paulus is geen zachte heelmesster, ook
z i j l ; toon is
'e,-manerld en di,oingsr"Jd. ["laai" vennaneli dost I , i j
venuit een beroeo OP de b rmhartigheid van God. Anders gezegd:

Wie geen

lie~de

.ent in zijn hayt.

die kan de ander niet

tef'-ecI1twi j:en.
Waar Gods rijk mee gediend is. dat is dat de kinderen van God
de naven die 219 hebben in dlEr1st stellen v.;:ln dat ,··ijk. En het
mooist
is dan nog zegt Paulus. dat die gaven gebundeld wor
den. 20als een lichaam Ei verschillende krachten bundelt.
En dat doen wij in de gemeente van Jezus: Onze krachten bunde
len In net verzet teesn ellende eh dood. onZ8 kraChten bunde
len in de aandacht va r he • die getekend zijn door het leven.
rJd<44t/f

all een ~n een gEil 0 \' 1 9 e ve m-Jl c h t k Cl men d 1 e 9 a ven a a n her.
licht, een grote verscheidenheid aan gaven. Want de èen blinkt
uit in bldd~n. de ander in luisteren. de eén is sterk in
opbouwende idesèn, de anderls een denker. En voor de één is
het onde .... wijs een l-oeping. vooveen ande .... oe verpleglng. en de
een is sterk in aar eenvoud, de ander in leiding geven .
aaI

.s-rr al

deze gavet1 :::1 li Godsgeschenken. en die mogen liet gevan
gen blijven. doordat wij ze als ons bezit beschouwen. naay ~s
moeten vrlj spel hebben. om de node
van de wereld te lenigen.
Dat het mogelijk is, om zo kind van Ged te zijn. dat zien we
aan Paulus zelf: H e aogvesief en vernietlgend warS1 de jare,
dat hij de christenen haatte en verve gde. En hoe warm is nu
deze mens. die aangeraakt IS door Gods 118~de. en hoe bijzon
der zijn de qaven de er dan op
ceien.

Vandaag komt Jezus aan het lich • Epl~anie. en 1 at Hij zich
dopen. Een koninQ. die geen voning wil zijn. Een mens, die
geeft wat hij te geven heeft. ~en Zoon. Ole sterft aan de
wereld. de Levende d's de daod vsyjaagt. Dle Jezus komt van
daag aan het licht. want ze is God.
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