Bezinning 248: De Geest komt neer op Jezus 1
Matteüs 3, 13-17 = doop van Jezus in het A-jaar
Het Woord
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar
Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden,
en dan komt U naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we
op deze manier Gods gerechtigheid vervullen’. Toen stemde Johannes ermee in. 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. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’
Een woord bij het Woord
In het Matteusevangelie is het de eerste keer dat Jezus in actie komt. Hij kiest er niet voor om naar
Jeruzalem te gaan, maar uitgerekend naar een plaats in de woestijn, naar Johannes de Doper. En dus
naar de zondaars, want Johannes doopt tot vergiffenis van de zonden. De tweede beslissing van
Jezus is zich te laten dopen. Hij wil met de zondaars leven van Gods barmhartigheid en vergiffenis.
Wat na zijn doop volgt, is Gods onvoorwaardelijk ‘ja’ aan deze beslissingen van Jezus.
Na het doopsel van Jezus daalt de heilige Geest op Hem neer. De hemel komt zelf op aarde. Met
Jezus komt inderdaad het Rijk van God tussen de mensen, in de geschiedenis. Het is opvallend dat
de Geest niet teruggaat naar de hemel. Hij blijft dus op Jezus rusten en begeleidt Hem. Onmiddellijk
na dit verhaal drijft de Geest Jezus naar de woestijn (Matteus 4,1). En op het einde worden Jezus’
leerlingen uitgenodigd om alle mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
De Geest wordt aan mensen gegeven bij hun doopsel, hun vormsel, in het gebed, in studie, in
gelovig overleg en op zoveel andere momenten. Het is dus belangrijk om een fijne gevoeligheid te
ontwikkelen voor de werking van de Geest. Het is niet eenvoudig om tussen de vele stemmen en
stemmingen de stem van God te onderscheiden, het liefdevolle aandrijven van de Geest te horen en
goed te interpreteren. Om zijn bestemming te leren kennen: de roeping en zending die God voor
iedere mens klaar heeft gemaakt, nog voor zijn geboorte.
Het Woord in mijn leven
Ben ik me bewust van de aanwezigheid van de heilige Geest in mijn leven, in de Kerk, in andere
mensen …? Hoe ontwikkel ik mijn gevoeligheid om de werking van de Geest te onderscheiden van
andere invloeden? Heb ik mijn bestemming vernomen, mijn roeping, voor mij klaar gemaakt door
God nog voor ik geboren was? Vraag ik raad aan anderen om Gods wil in mijn leven te ontdekken?
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Deze gebedsbezinning kwam tot stand vanuit de lectio divinagroep van Mariakerke. Met dank aan de zes deelnemers
die op 9 januari 2014 rond dit evangelie samen kwamen.
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Bidden met het Woord
Goede Vader,
Gij hebt uw Geest
op Jezus laten neerdalen
om Hem te sterken,
om Hem te begeleiden.
Laat uw Geest neerdalen
over elke mens:
over de kinderen en jongeren,
over de moeders en vaders,
over opvoeders en leraren.
Laat uw Geest neerdalen
over verliefden en verloofden,
over gehuwden en ongehuwden,
over religieuzen en priesters.
Laat uw Geest neerdalen
over kerkelijke verantwoordelijken,
over de politieke leiders,
over onderzoekers en managers,
over arbeiders en zelfstandigen.
Laat uw Geest neerdalen
over zieken en gezonden,
over eenzamen en vrienden,
over mensen zonder hoop
en over hen die anderen hoop geven.
Laat uw Geest neerdalen
over zieken en dokters,
over verplegers en laboranten,
over hulpdiensten en helpers,
over al uw mensen, goede God. Amen.
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