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Lucas 3, 15-16.21-22 = C-jaar – afsluiting van de kersttijd

Het Woord
Het volk was vol verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was,
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan
ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen
met de heilige Geest en met vuur.
Heel het volk liet zich dopen en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de
hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een
stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’.

Een woord bij het Woord
Johannes de Doper verwijst zonder aarzeling en radicaal naar Jezus en naar het doopsel van Jezus.
Het gaat dan over de doop met de heilige Geest en met vuur. Dat is een duidelijke verwijzing naar
het Pinksterverhaal. De apostelen zijn na hun Pinksterervaring vol vuur het geloof in Jezus Christus
gaan verkondigen. Wij hebben allen die doop meer dan nodig.
Na zijn doop krijgt Jezus een bijzondere ervaring. Terwijl Hij bidt gebeuren er drie belangrijke
dingen.
De hemel gaat open. God opent zich. God open-baart zich. Jezus zoekt zijn Vader en de Vader
zoekt Jezus en komt naar Jezus toe. Deze mystieke eenheid tussen Vader en Zoon bleef bestaan en
blijft nog altijd bestaan.
De heilige Geest komt naar Jezus toe. Bij Lucas staat de heilige Geest aan het allereerste begin van
Jezus’ menselijk bestaan. Zo zegt het de engel, die Maria laat weten dat ze moeder zal worden (zie
Lucas 1,35). De Geest leidt dus Maria, maar vooral Jezus. Jezus láát zich leiden door de Geest om
Gods wil te ontdekken en uit te voeren.
En dan spreekt de Vader. Jezus wordt zijn geliefde Zoon genoemd. Jezus is namelijk solidair met de
arme en gewone mensen, die zich in de Jordaan door Johannes de Doper lieten dopen. En Jezus is
nogmaals solidair met iedere mens, want Hij laat iedere mens delen in zijn liefdesrelatie met de
Vader in de kracht van de heilige Geest. Ook wij zijn geliefde dochters en zonen van God. Het is
een hartvervullende boodschap: ik ben geliefd en wel geliefd door de grote, heilige en menslievende
God!
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De twee Bartimeüs lectio divinagroepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen kwamen op 10 januari 2013 rond dit
evangelie samen. Met dank aan de vijf en acht deelnemers.
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Het Woord in mijn leven
Wanneer is de hemel ooit voor mij opengegaan? Hoe kan ik die ervaring het best beschrijven? Waar
heeft dat toe geleid? Wat zijn concrete tekenen waardoor de heilige Geest mij leidt?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt Gods geliefde Zoon,
totaal vervuld van de heilige Geest.
De Vader, de Geest en Gij,
Gij zijt één.
Gij neemt ons op
in die unieke relatie.
Ook ik ben geliefd:
wat een verrassing!
En een nog grotere verrassing:
iedere mens is geliefd
door de Vader, de Geest en U.
Dank, Heer, heel veel dank!
Laat uw liefde vooral voelen aan allen,
die zich ongewild en ongewenst voelen.
Amen.
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