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Thema: Doop van de Heer 

Ondertitel: Wat is jouw doop jouw waard? 
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Mededelingen 

Paaskaars is aan 

Klankschaal 

Oasekaars 

Openingslied: Ik zal in mijn huis niet wonen.  

Welkomstwoord 

Welkom vanavond in deze weer eerste viering van het nieuwe jaar. We wensen iedereen een gezond en 

vooral liefdevol jaar toe. We kunnen als Oase terugkijken op een prachtig jaar met veel activiteiten en 

een toenemende belangstelling. Daarom kijken we ook in vol vertrouwen naar dit nieuwe jaar met weer 

nieuwe mogelijkheden. 

In deze viering willen we nadenken over onze doop. Jezus werd gedoopt door Johannes horen we in de 

eerste lezing en in het evangelie vertelt ons hoe dat en onder welke omstandigheden deze bijzondere 

gebeurtenis plaats vond. Wat betekende die doop daar voor Jezus en allen die daar aanwezig waren? 

Onze doop was heel anders, andere omstandigheden, ander doel? Andere functie? Daarom ons thema 

‘Wat is jouw doop jou waard’? 

Ik wens ons allen een mooie viering. 

Kinderen gaan naar de KWD 

Lied: wij gaan voor even uit elkaar 

Gebed, een roep om verbetering van onszelf 

Goede God, 

U wacht op ons totdat wij bij onszelf ruimte maken voor U. 

Kom in ons midden, doorlicht met uw woord ons bestaan. 

Sta ons bij en begeleid ons, op dit ogenblijk, in dit leven 

op weg naar gerechtigheid en vrede. 

Amen. 

Lied: Al wie dolend in het duister  

Vredewens 

Lieve God, 

door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd, maar als een storm die ons open waait, als 



een vuur dat in ons oplaait. Moeilijk soms, pijnlijk soms, tegen de verdrukking in, tegen onszelf in. Moge 

de vrede van Jezus ons deel zijn, een vrede die onthult en mooi maakt. Vandaag en alle dagen van ons 

leven. 

Wij geven elkaar een teken van zijn vrede. 

Lied: Gods vrede voor jou, sjaloom 

1e lezing Hand 10, 34 – 38 

Petrus nam het woord en zei: “Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, 

maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en 

rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekend gemaakt dat hij door Jezus Christus het goede 

nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het 

Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus 

uit Nazareth met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door 

het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. 

Lied: De Geest des Heren  

Evangelie Lc 3, 15 -16, 21 – 22 

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 vorm van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de 

hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” 

Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn GvL 513 

Levend woord 

Omdat Hij niet ver wou zijn hebben we net gezongen. Dat lied hebben we gekozen omdat met deze tekst 

van Huub Oosterhuis precies wordt verwoord wat zich daar in de woestijn in de Jordaan heeft 

afgespeeld. Waarom liet Jezus zich dopen, dat had hij toch helemaal niet nodig. Johannes liet in ferme 

taal horen dat iedereen zich moest laten bekeren en tot inzicht moest komen. Hij deed dat op zo’n 

indringende manier dat de mensen zich afvroegen of hij misschien wel de verwachte Messias was. Moet 

je je voorstellen wat daar gebeurde op het moment dat Jezus zich te midden van al die mensen liet 

dopen. De rol, de positie, de functie van degene die daar staat te dopen en van degene die daar gedoopt 

wordt. Toch precies verkeerd om? Nee, dat is dan ook precies wat Jezus wil: tussen de mensen, 

dienstbaar zijn, één zijn met hen en geen hooggeplaatst persoon die gediend wil worden en waar de 

belastingbetaler voor opdraait. 

Te midden van al het volk dat daar aanwezig is wordt bekend gemaakt wie hij is en wat hij komt doen. 

Dat gebeurt zowel door Johannes die zelfs zijn sandalen niet wil losmaken, als door de stem uit de hemel 

die zegt: Ik heb alle vertrouwen in hem die jullie gaat helpen om een leven te leven dat mens en God 

waardig is. 



Hoe staat dat in verhouding met de manier waarop wij zijn gedoopt. Het was de keuze van onze ouders 

en niet van onszelf. Vaak waren de moeders er niet bij, want met onze doop moesten we zo snel 

mogelijk van de erfzonde worden schoongespoeld. Ik ben geen theoloog en ga daarom ook niet in wat 

de betekenis is van de erfzonde is. Later met het vormsel mochten we de doopbeloften zelf vernieuwen. 

We werden dan geacht zelf te kunnen kiezen. Ook tijdens de paasnacht kunnen we onze doopbeloften 

vernieuwen. Maar wat betekenen die doopbeloften en is onze doop vergelijkbaar met die van Jezus in de 

Jordaan? Er zijn vele vormen van dopen. Al bij de joden werd gedoopt, ondergedompeld en dat kon zelfs 

meerdere keren in het leven plaatsvinden. Het was meer een reinigingsritueel. Hoe je er ook over denkt 

en welke waarde je er ook aan geeft: als katholiek gedoopt kan dat niet ongedaan worden gemaakt. Je 

kunt niet uit het kerkelijk doopregister worden verwijderd. Wel kan je naam onleesbaar worden 

gemaakt. 

Door de evangelist Mattheus wordt de bedoeling van de doop beschreven met de woorden: Ga op weg 

en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. Zo zijn wij als christenen gedoopt en met deze opdracht.  

Petrus vergelijkt de doop met de zondvloed. Noach en de zijnen, ze werden gered door het water. 

Paulus vergelijkt de doop met de doortocht door de Rietzee, de uittocht uit Egypte, en in de brief aan de 

Galaten noemt hij de doop ‘bekleed worden met Christus’.  

Johannes doopte met water, complete onderdompeling. Jezus zelf heeft dat waarschijnlijk nooit gedaan. 

Hij doopte met de heilige Geest, waarmee hij zieken genas en zo mensen tot zijn volgelingen maakte.  

Tijdens de paaswakeviering wordt de paaskaars gedoopt, tot 3x maal toe gedompeld in het water; het 

licht van Christus wordt ons gebracht.  

Welke vorm van doop er ook plaatsvindt; het gaat altijd tenminste om het aangaan van een verbond met 

een gemeenschap van christenen. Bij protestanten is dat vaak op latere leeftijd, een bewuste eigen 

keuze in een openbare belijdenis. Gedoopt zijn is ook een officiële voorwaarde voor andere 

sacramenten. 

Tegenwoordig roepen priesters en bisschoppen op om onze verantwoordelijkheid te nemen van ons 

doopsel en in te zetten tegen de leegloop van de kerken. Wat zij met die verantwoordelijkheid bedoelen 

is minder duidelijk. 

Ja, wat moet je nu met dit betoog over dopen? Jezus liet zich dopen op 30-jarige leeftijd en dat 

herdenken we vandaag met het feest “Doop van de Heer”. 

Niet vergelijkbaar met onze doop. Wat betekent werkelijk mijn doopsel in mijn leven? Wat is mijn doop 

mij waard? Een vraag die mij regelmatig bezighoudt en jou misschien ook wel. Het is goed om dat te 

overwegen en misschien wel om er eens met anderen over te bomen. Een thema voor een 

bezinningsavond? 

Stilte 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die ons ziet en begrijpt. 

Hij steunt ons in tijden van nood en verdriet, 

maar ook in vreugdevolle tijden. 

Hij geeft ons de kracht on verder te gaan. 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die niet voor niets mens onder de mensen is geworden. 



Hij roept ons en geeft nieuwe moed. 

Hij is ook de Bron 

waardoor wij vertrouwen kunnen hebben 

in het leven en hoop op toekomst. 

Ik geloof in Gods Geest, werkzaam in alle mensen van goede wil. 

Ik geloof dat wij samen kerk zijn, 

midden in de wereld, 

samengeroepen en bijeengebracht 

om door zijn heilige Geest mee te werken 

aan de gemeenschap tussen mensen en God. 

Ik geloof dat God ten laatste 

de macht van het kwaad zal breken 

in alle menselijke verhoudingen, 

in ons en in alle mensen 

en dat wij samen zullen leven 

zonder angst en wanhoop, 

voor altijd en voorgoed, 

in Gods nabijheid. Amen. 

Kinderen komen terug 

Voorbede  

Accl.bij  voorbede:  Dat wij volstromen 1e Couplet GvL 416 

Intentieboek 

Persoonlijke intenties 

Lichtje van de maand 

Collecte 

Brood voor onderweg 

Vg: We hebben gebeden en we hebben geluisterd naar de stem die ons roept. Laten we proberen om 

gevolg te geven aan die stem. Delen we daarom samen het brood dat ons de kracht moet geven om de 

juiste stem in ons te volgen.  

Vg: In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader. Niemand heeft u ooit gezien, maar elke 

dag opnieuw is het duidelijk hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van 

elkaar houden, daar waar mensen de handen ineenslaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te 

bouwen tot uw wereld. 

Allen: Wij zien u aan het werk, God, in de ontluikende liefde tussen mensen, in groeiende solidariteit, 

in blijvende verbondenheid, in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid. Wij zien u aan het 

werk in Jezus, uw Zoon: de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu de onze.  



Vg: Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt nu de onze. Hem willen wij hier noemen als 

inspiratie, als wegwijzer voor ons leven, als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij ons heeft 

voorgedaan.  

(= mandjes =)  

Allen: Wij blijven zoeken naar de weg door de woestijn, langs de oase die ons doet herleven. Wij 

blijven zoeken naar voedsel voor onderweg, voor onszelf en voor elkaar. Wij delen dat voedsel, dit 

brood met elkaar, om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden. Wij delen dat voedsel, dit brood met 

elkaar, als teken van verbondenheid met U en met elkaar.  

Vg: Delen we dan dit brood met elkaar.  

= u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt = 

Gedachte  van Hans Bouma, uit: Ik wens je geluk 

Je kunt allerlei motieven hebben om de grote vragen van het bestaan te ontlopen. Vragen als: Wat was 

ook al weer de bedoeling? Waarvoor leef ik? Wat maakt mijn doen en laten zinvol? Ben ik zo op de 

goede weg? 

Vragen die oponthoud betekenen. Vragen ook, die je onrustig kunnen maken, heel onzeker. 

Maar door ze telkens weer weg te duwen doe je jezelf ernstig te kort. Ze horen er wel bij. 

Ze zijn gegeven met het feit dat je mens bent. 

Ontloop ze niet, die vragen. Ontloop jezelf niet. 

Door ze regelmatig te stellen blijf je ook toegankelijk voor wat we ‘geluk’ noemen. 

Zo diep gaan deze vragen, zo zuiverend zijn ze. Zo menselijk. 

Zegenbede 

Laten we gaan in vrede, 

onrustig en gerust, 

tegen de berg op als het moet, 

dansend de dalen in als het kan. 

Moge dan de Ene ons tegemoet komen 

met zegen in overvloed: 

licht in mensenogen, 

troost in mensenarmen, 

uitdaging in naasten van naasten. 

Moge de Ene zó ons aanzien, 

toespreken, liefhebben. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen. 

Slotlied: Dat je de weg mag gaan. 


