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Openingslied: GvL 446 God heeft het eerste woord
Welkom en inleiding
Welkom in de viering waarin we jammer genoeg nog steeds niet samen kunnen komen om te vieren en
te delen. De Paaskaars brandt en de Oasekaars is aangestoken, waarmee we willen uiten dat God bij ons
allemaal aanwezig is en laten we dat blijken door samen het teken van onze verbondenheid te tonen
door het maken van het kruisteken. In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen.
En natuurlijk wensen we iedereen een goed, gelukkig en voorspoedig 2022. Hou vertrouwen in de
toekomst. Zalig Nieuwjaar.
Dat woorden ertoe doen weten we wel. Dat geldt voor positieve, maar zeker ook voor negatieve
woorden. Met woorden kun je iemand moed inspreken, troosten, maar ook pijn doen en bedreigen. Dat
laatste gebeurt maar al te vaak. Maar er was iemand die lang geleden in een paar jaar tijd met woord en
daad rondtrok in een klein land en daarmee zoveel teweeg heeft gebracht dat er de hele wereld door is
beïnvloed. We vieren vandaag de doop van de Heer. Met de doop van Jezus in de Jordaan is zijn woord
door de wereld getrokken. De kracht van het Woord.
Gebed
Wij weten God, dat uw Geest over de aarde waait, maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait. Daarom: laat uw Woord in ons leven en ons sterken. Laat
het als bloed door onze aderen stromen, zodat we worden aangespoord om ons hart open te stellen en
daarmee het goede te doen. Amen.
Vredewens
Nu wij nog steeds elkaar geen hand kunnen geven om de vrede te wensen, doen we dat dan maar in
gedachte op afstand. Wensen wij elkaar de vrede van Christus.
Vredelied: Kind ons geboren
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Luisteren
“Als ik je vraag naar mij te luisteren
en je begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint me te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en je denkt dat je iets moet doen
om mijn probleem op te lossen
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
Maar wanneer je eenvoudig aanvaardt
dat ik voel wat ik voel,
ongeacht hoe dat gevoel ook moge zijn,
dan kan ik ophouden te trachten je te overtuigen
en kan ik de taak aan, om te beginnen te begrijpen,
wat er achter dit gevoel schuil gaat.
Misschien is dat de reden
waarom voor sommige mensen bidden werkt,
omdat God niets terug zegt
en Hij geen adviezen geeft
of probeert om de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar
en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt.
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me
en probeer te begrijpen.
En als je wilt praten, wacht dan even
en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.”
Acclamatie: Alleluia
Evangelie Luc 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 gedaante van een duif op hem neer en er klonk een stem uit de
hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik mijn vreugde.’
2

Lied: GvL 616 Hij die gesproken heeft
Levend woord
Vandaag is het feest van de Doop van de Heer. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper, die bekend
stond om zijn woordje wel te doen. Hij noemde de farizeeërs adderengebroed. Stevige taal kwam er uit
zijn mond wat uiteindelijk geleid heeft tot zijn onthoofding omdat de Machthebbers voelden dat hun
macht werd ondermijnd. Zo verging het Jezus ook. Door zijn doop in de Jordaan door Johannes begon
zijn openbare leven waarin zijn woorden en daden geweldige aandacht kregen. Juist degenen die hij
aansprak op hun verantwoordelijkheid en hun macht voelden zich daarbij zo ongemakkelijk dat ze ook
hem uiteindelijk vermoord hebben. Vermoord worden omdat je duidelijke taal spreekt die bij
machthebbers in het verkeerde keelgat schiet.
De kracht van het woord tegen de macht van geweld. Ik gebruik het woord kracht als positief. Kracht
roept emotie op en heeft aantrekkingskracht, in tegenstelling tot het woord macht dat vrijwel altijd
weerstand oproept en vaak een onbehaaglijk gevoel geeft.
Het gebruik, het misbruik van macht, heeft zich al eindeloos in de geschiedenis herhaald en het gebeurt
nog steeds. Kijk maar naar, ja niet naar landen en hun volk, maar naar de machthebbers die misbruik
maken van hun positie, Rusland, Wit-Rusland, Syrië, Afghanistan, Congo en nog veel meer.
Dan blijkt steeds weer dat de kracht van het woord sterker is dan de macht van geweld. In het boek ‘de
meeste mensen deugen’ wordt zo mooi beschreven dat hoe meer de mens wordt onderdrukt, hoe meer
weerstand wordt opgewekt. Geweld werkt averechts. Een oorlog wordt zelden beëindigd met wapens.
Dialoog is altijd een veel beter oplossing voor welk conflict dan ook. De paus riep in zijn kerstboodschap
alle politieke leiders op tot dialoog. Mensen bang maken is geen oplossing. Het opsluiten van Nelson
Mandela was geen oplossing, net zomin als het vermoorden van Martin-Luther King, of het opsluiten van
journalisten en schrijvers. Mensen kun je opsluiten, maar gedachten, meningen en denkbeelden niet.
Wat woorden kunnen doen kennen we allemaal wel. Ooit heeft Iemand iets tegen je gezegd dat diepe
indruk maakte en dat komt op de meest vreemde momenten ineens in je gedachte terug. Dat kan iets
zijn wat je fijn vindt en je een gelukkig gevoel geeft, maar we kennen ook die opmerking die is blijven
hangen en die iedere keer weer pijn doet. Dat doet iets met de relatie met die ander.
Maar iemand monddood maken lukt niet. De moord op Jezus. Dat is toch wel het meest aansprekende
voorbeeld van machtsmisbruik dat precies het omgekeerde effect bereikte van wat bedoeld was. In
slechts een paar jaar, een jaar of drie, vier heeft hij met zijn woord de grootste invloed gehad op ons
gedrag, onze moraal en onze manier van samenleving, over geduld en vooral vergeving. Geen ander
mens heeft op deze manier, in zo’n korte tijd, zoveel teweeggebracht als hij. Hij had geen organisatie
achter zich, geen managers, geen budget, geen leger, hij had geen politieke ambities. Helemaal alleen
trok hij rond in een klein land, geen krant, geen internet, zelfs geen eigen huis en bed. Zo trok hij rond en
ontmoette de mens die behoefte had aan een luisterend oor. Hij was iemand met empathie, die de tijd
nam om zich te verdiepen in de zorgen en problemen van de mens tegenover hem. Dat werd
doorverteld en doorverteld. Jezus genas niet vanwege het geloof van de kreupele of blinde, maar omdat
Jezus geloofde in die mens. Dat werkte. Jezus zei: ‘ik ben gekomen om te dienen en niet om gediend te
worden.’ Ook dat verhaal verspreide zich als een lopend vuur. En dat allemaal zonder de social media
van nu.
Die social media van nu werken ook, maar de negatieve kant daarvan richt veel schade aan. Toch ook
hier blijkt dat woorden ertoe doen. Ze hebben veel meer invloed dan welk wapen ook. Het bestrijden
van nepnieuws en complottheorieën is onbegonnen werk. Het bedreigen van mensen in de politiek, in
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de zorg, rechters en advocaten. Het zijn maar woorden. Je kunt die woorden niet vastpakken, maar ze
raken diep.
Machthebbers realiseren zich kennelijk niet, en veel bestuurders ook niet, dat leidinggeven aan welke
organisatie dan ook, betekent dat je dienstbaar moet zijn. Als bestuurder moet je keuzes maken, maar
vooral die beslissingen nemen die door de organisatie op de juiste manier kunnen worden uitgevoerd.
Het maakt niet uit of je een land bestuurd, een voetbalclub, of een geloofsgemeenschap. Zodra er macht
wordt uitgeoefend komt er weerstand.
Wat heeft Jezus allemaal teweeggebracht? Hij heeft de apostelen en zijn leerlingen met zijn boodschap
op pad gestuurd en zij hebben waar gemaakt wat er met Jezus’ doop in de Jordaan begonnen is. Op deze
manier laat God zien wat hij van ons wil. Gods wil? Ik denk dat God niets van ons wil. God klopt
voortdurend aan om zijn dienstbaarheid aan ons te tonen, maar dan moeten wij wel de deur opendoen
als hij aanklopt. En doen we dat wel altijd? Jezus heeft ons laten zien hoe dat werkt. De goede woorden
gebruiken, luisteren, in dialoog gaan, geduld hebben en de ander de ruimte geven om fouten te maken
en dat vergeven.
Laten wij proberen om dat proces door te zetten. De woorden die Jezus heeft gekozen om een
samenleving te bouwen waar plaats is voor iedereen, waar zorg verleend wordt aan degenen die dat
nodig hebben, dat wij voldoende gemotiveerd zijn omdat te doen voor anderen.
Dan is er maar één weg te bewandelen en dat is luisteren naar de verhalen uit de bijbel en dat in daden
om te zetten. Geloven is een werkwoord. Doen is het credo.
Stilte
Piano-intermezzo
Geloofsgebed
Ik geloof in Jezus Christus.
Omdat hij geloofde in een vriendschap
die tot een andere wereld leidt
waarin de liefde zal heersen,
en omdat hij daarvoor wilde sterven.
Omdat hij van het leven zo hield
en alles met iedereen deelde.
Omdat hij als geen ander heel eenvoudig
sprak over alles wat hem ter harte ging:
het leven, de liefde, de dood,
de schoonheid van de wereld en de toekomst.
Omdat hij ten overstaan van iedereen
uitsprak wat hij ten diepste geloofde.
Omdat hij het nooit heeft aangelegd
met de leugen, noch met de vleierij,
noch met enige lafhartigheid
tegenover de machtigen van zijn tijd.
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Omdat hij de angst heeft gekend
toen hij wist verraden te zijn.
Omdat hij over de Ander sprak
en Hem zijn Vader heeft genoemd.
Omdat hij zich op zijn levensweg omkeerde
en eenvoudig zei: ‘Jij, volg mij’.
Acclamatie: GvL 399 refrein O heer God, erbarmend genadig
Voorbede (Martin Luther King)
Ik heb een droom, dat eens de man en de vrouw in de straat niet bang meer zullen zijn van al wie anders
is of denkt, maar samen zullen praten en lachen over hun gezamenlijk wel en wee.
Ik heb een droom dat eens kinderen van migranten en vluchtelingen kunnen spelen, leren en groot
worden zonder bijkomende moeite en pijn omwille van hun huidskleur.
Ik heb een droom dat onrecht wordt recht getrokken, dat hatelijk opmerkingen veranderen in een
hartelijk gesprek, dat vooroordelen omgebogen worden in het voor elkaar opnemen, dat Gods liefde niet
alleen beleden wordt, maar bovenal gedaan.
Acclamatie O heer God
Eigen intenties
Ik heb een droom dat na deze vervelende periode, waarbij afstand tussen mensen noodzakelijk is, ons
gezamenlijk leven weer ten volle geleefd kan worden.
Voorbede van Ineke Groenen:
Heer, wilt U bij de familie zijn van mijn vriendin. Zij is 18 november overleden en wordt zo gemist door
haar man, kinderen en kleinkinderen. Geef hun en mij woorden om elkaar te troosten en tot steun te zijn.
Donderdag is plotseling de vrouw van Cor Jolie overleden. Zij had al langer klachten, maar direct na
kerstmis is het dermate verergerd dat zij in het ziekenhuis is overleden. Cor is lang dirigent geweest in de
Jozefparochie en van het kinderkoor. Wij wensen hem veel sterkte doe met dit verlies. Volgende maand
zullen we het lichtje naar hem brengen.
Overige intenties als die er zijn.
Bidden we een moment in stilte voor onze eigen intenties

Lichtje van de maand
Het lichtje van de maand is deze keer voor Kees en Dinie van Kampen. Zij zijn trouwe bezoekers van onze
vieringen. Beiden hebben corona gehad en Dinie kampt met veel pijn.
Acclamatie O heer God
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Onze Vader
Lied: GvL 457 Het lied van het brood
Brood voor onderweg
Zoals wij woorden nodig hebben om onze geest te verrijken en daarmee onze keuzes van alle dag op een
gezonde manier kunnen maken, zo hebben wij brood nodig om ons lichaam te sterken en zo geest en
lichaam gezond te houden.
Woorden zijn nodig om te communiceren, om contact te maken met je naasten, om een gemeenschap
leefbaar te houden;
daarom delen we dit brood, nu nog symbolisch, als teken van gemeenschap en doen wij dit in naam van
Jezus die ons dit heeft voorgedaan en om hem te gedenken.
Slotgedachte:
Om een warme kerk
God, nu het winters koud lijkt in uw kerk
en de verhoopte lente niet doorgebroken,
geef ons in deze ballingschap profeten
die ons leren onderscheiden wat uw Geest
ons vandaag te doen en te laten geeft
Geef ons het geloof dat in de winterkou
de kleine haarden van warmte bespeurt.
Geef ons de kracht om stand te houden
in dit onverbiddelijke nu.
Geef ons de wijsheid die het verlies
weet te waarderen als een kans
om de kleine kudde te worden, waaraan uw koninkrijk is beloofd.
Denk niet terug aan wat vroeger was, sta niet stil bij het verleden.
Nu laat Ik iets nieuws beginnen, nu zal het ontkiemen – let erop.
Zegen
Gezegend de hand die je uitstrekt naar de ander.
Gezegend de woorden waarmee je de ander geluk wenst.
Gezegend je voeten op weg samen met anderen, naar recht en vrede.
Moge de God van Jezus ons zegenen
en mogen wij elkaar als naasten, met vriendschap en trouw
tot zegen zijn.
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.
Lied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
Pianomuziek.
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