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Lucas 3, 15-16.21-22 = Doop van Jezus C-jaar

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
Het kader van Jezus’ doopsel is het volk. Zelfs ‘heel’ het volk. Alles wat Jezus onderneemt, alles
wat Hij is, is een dienst aan het volk, aan mensen. Ook zijn doopsel. Dat Jezus zich liet dopen is
verrassend: het doopsel van Johannes was zondenvergevend! Toch gaat Hij solidair de weg van
iedereen.
En dan gebeurt het onverwachte, het grote: de hemel gaat open en een stem spreekt ongelooflijke
woorden: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde’. Het is Jezus’ roepingservaring.
Want direct hierna gaat Hij voor een retraite naar de woestijn, om zijn openbaar leven te beginnen.
Ook jij bent gedoopt en gevormd. God heeft het gezegd en zegt het steeds opnieuw: ‘Jij bent mijn
geliefde zoon / dochter, in jou vind Ik vreugde’. Je mag dit diep laten doordringen in jouw hart,
in jouw ziel. Je mag kind van God zijn, totaal door Hem bemind. Je bent zijn vreugde! Ja, er is
iemand die zijn vreugde in jou vindt, niet zomaar iemand, maar God zelf. Door deze warme
goddelijke liefde mag je je laten verwarmen zoals door een aangename zomerse zon.

Het Woord in mijn leven
Wat betekent het voor mij gedoopt en gevormd te zijn? Heb ik ooit die diepe ervaring mogen
meemaken door God geliefd en bemind te zijn, zoals ik ben? Wat is mijn roepingservaring?
Waartoe roept God mij?
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De Bartimeüs lectio divinagroep van Mariakerke kwam rond dit evangelie samen op 11 november 2009. Met dank aan
de negen deelnemers voor hun inbreng.
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Bidden met het Woord
Liefdevolle Vader,
Gij zijt vervuld van het vuur van de liefde.
Uw liefde voor ons is onmetelijk
en altijd nieuw.
Voor U zijn we allen uw geliefde kinderen.
In ons vindt Gij uw vreugde.
Laat U dan aan ons ervaren.
Schenk ons uw heilige Geest en zijn vuur van liefde.
Roep en zend ons zoals Gij wilt,
als dienst aan het volk, uw beminde mensen.
Amen.
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