
Info vooraf. Tijdens de Kerstnacht 2019 heb ik in de dienst een brief voor gelezen. 

Sinds ik in 1990 predikant werd, heb ik met regelmaat brieven als uitleg gebruikt. De 

eerste keer was bij een Doop, en speelde de doopbrief van Dietrich Bonhoeffer door 

mijn hoofd. Bij latere doopdiensten keerden de brieven aan dopelingen terug. Ik heb 

ook vaak ouders bij Bavo diensten aangezet tot schrijven van brieven aan hun kind.  

Wat ik in de Kerstnacht nog niet wist, was dat de brieven na Kerst tot een serie 

uitgroeiden. Zo werd de Kerstbrief de eerste brief in een rij. Steeds was een lezing 

over het eerste optreden van Jezus de aanleiding. Zo ontstonden nu vier brieven die 

ik met veel plezier heb geschreven en voor gelezen. Zonder een aandachtig gehoor 

tegenover mij was dit niet gelukt. 

 

Zondag 12 januari 2020  Jezus doop in de Jordaan 

 

Beste God,  

Na mijn kerstbrief schrijf ik u opnieuw. Ging het toen om u te bedanken voor het kind 

in de kribbe als uw Kerstcadeau aan alle mensen, dit keer wil ik u opnieuw 

bedanken. Waarvoor?, zult u vragen. Ja, dat is wat lastig te zeggen? Voor de manier 

waarop u voor dit Kerstkind een vader bent en u zich aan hem als vader bekend 

maakt. En hoe dit een snaar raakt bij alle mensen. Laat me dat proberen toe te 

lichten.  

Dit verhaal van Jezus doop in de Jordaan heeft heel lang ver van mij af gestaan. Er 

stond van alles tussen mij én dat verhaal in. Het varieerde van ingewikkelde 

theologische vragen: is Jezus doop het moment dat Jezus ook Gods zoon werd? – 

tot heel kerkelijke vragen: is Jezus doop een argument voor of tegen 

volwassenendoop? Op vele manieren gebruikt men Jezus doop voor eigen doel. 

Heel weinig liet en laat men het verhaal voor zichzelf spreken. Nog minder had men 

in de gaten hoe diep menselijk het hier toe gaat. Hier klinkt uw stem God die tot 

Jezus zegt: jij bent er één van mij - jij bent mijn kind, en ik ben er voor jou als vader!  

Pas toen ik dit oer menselijke tot mij door liet dringen, pas toen ik zelf aan den lijve 

begreep dat wij als mensen allemaal kinderen van zijn én som ouders van, pas toen 

ik door kreeg hoe mensen elkaar tot zegen kunnen zijn, pas toen kon ik dit verhaal 

rustig laten staan en er naar kijken. Om te ontdekken hoe wij als mensen allemaal 

wel op de plek willen staan waar Jezus staat, om op die plek te horen wat Jezus 

hoort, en op die plek verbondenheid van God en mensen te ervaren. Al was het maar 

voor een moment, al was het maar voor even, al was het maar één keer in ons leven.   

Ik moest er oud voor worden, en door schade en schande wijs worden, om in te zien 

hoe dat oude inzicht klopt: een mens kan niet geven, wat hij niet eerst zelf heeft 

ontvangen! Heel Jezus optreden tegenover wie gebukt en afgeschreven zijn – net zo 

goed als tegenover wie denkt het wel alleen af te kunnen! – heel Jezus optreden is 

hierin samen te vatten: hij geeft Gods erkenning van hemzelf door aan ieder die hij 

tegen komt. In zekere zin is jezus als een Elkerlijc, een Jedermann, als een Adam – 

zoals hij zo ook wij!  



Ik wil nog wel een stap verder gaan, door nóg menselijker te spreken. Die erkenning 

en bevestiging door God is verbonden met het besef als mens  er toe te doen, dat je 

ervaart en weet dat het goed is dat jij er bent, en dat dit besef je nooit jezelf kunt 

aanpraten maar altijd van een ander hebt te ontvangen. Daar heb je een ander voor 

nodig. Zoals tot Jezus in de Jordaan wordt gesproken. En dat is niet gering! Dat is 

niet weinig! Die momenten en ervaringen zijn alleen zeldzaam in een mensenleven. 

Een paar keer in een mensenleven is al veel, al staat er iets tegenover: één zo’n 

ervaring, in één moment,  gaat makkelijk een leven lang mee!                                  

Verrassend is wel hoe die ervaring je kan overkomen daar waar je het niet verwacht: 

midden in een stromende rivier, midden in het verglijden van de tijd, midden in de 

chaos en gewoel dat leven heet – kan die ervaring, in een moment, jouw deel zijn. 

En dat is één van de vele paradoxen van dit leven: dat waar jij als mens de grootste 

spanning ervaart, toch open te staan voor wat of wie op je af komt. Daar heb je soms 

een heel leven voor nodig om te ontdekken.  

Ik ga afronden in de hoop dat u God begrijpt wat ik stamelend beschrijf. Om het maar 

heel direct te zeggen: het heeft lang geduurd voordat wat u heeft gegeven, door mij 

kon worden ontvangen. Maar ik ontvang het opnieuw als een cadeau. En hoe 

wonderlijk, door dit cadeau door te geven, die erkenning door te geven aan anderen, 

komt mij dat moment dat het mij voor het eerst raakte terug, en brengt op heel 

indringende wijze U aanwezig, en nabij. Wat kan ik anders dan u daarvoor 

bedanken? Dat maakt het leven rijk.  


