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Zondag, 9 januari 2022, 

 

Zusters en broeders,  

Van harte welkom op deze laatste zondag van de kersttijd. Welkom als u deze brief leest, als u in 

deze woorden iets van God hoopt te vinden. Misschien zoek je troost of voel je lezend dat je hart 

God wil loven.  

Van harte welkom voor wie opnieuw wil beginnen met God of Hem juist wil leren kennen. Weet je 

welkom, waar je ook bent om samen Gods gemeenschap te vormen. Van harte welkom in onze 

kerken waar we weer met vijftig mensen (Dongen, Rijen), of dertig (Molenschot) mogen vieren.  

Of welkom bij de livestream vanuit de Laurentiuskerk in Dongen op zondag 9 januari om 

10.30 uur. De viering wordt vanaf die tijd ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

 

Lezing uit de Profeet Jesaja 

Troost, troost toch mijn volk, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar 

straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar zonden 

dubbel betaald heeft gekregen. Een stem roept: „Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor 

onze God een heerbaan in de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, 

alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden.  

En verschijnen zal de glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn: ‘De mond des 

Heren heeft het gezegd!’ Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode, verhef krachtig uw 

stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden van 

Juda: ‘Uw God is op komst!’ Zie, God de Heer komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij; 

zijn loon komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit. 

Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen 

tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden. 

 

  

De stem van God 

 

Nodig ons uit voor uw toekomst, God, 

openbaar uw toekomst in het heden. 

 

Want uw stem is duurzamer  

dan holle leuzen en loze beloften. 

Uw geschreven woord overleeft 

leugens via sociale media verspreid. 

Uw levende woord is steviger 

dan complotten, gesmeed met gebakken lucht.  

Uw stem is geloofwaardiger 

dan geschreeuw en oproer op straat.  

 

U spreekt door de mens 

die mij met respect benadert. 

U spreekt in mijn hart, 

leidt mij van onrust naar rust. 

 

Ik verheug me op uw Woord van eeuwen, 

berg uw beloften in mijn hart.  

 
Rob van Uden, gebed bij psalm 29 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het evangelie van Lucas 

In die tijd toen het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag 

stelde of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: „Ik doop u met water, 

maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te 

maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." 

Terwijl al het volk zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiede het dat de 

hemel openging en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif over Hem neer-

daalde en dat een stem uit de hemel sprak: „Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn 

behagen gesteld." 

 

Gebed om vrede 

Goede, barmhartige God, 

door onze doop zijn wij uw kinderen geworden. 

Geef ons uw vrede, 

zodat wij vreugdebodes voor elkaar 

en voor de wereld kunnen zijn. 

Amen.  

 

Overweging 

Hierboven ziet u een afbeelding van de doop van Jezus, twaalf apostelen er omheen. Het 

mozaïek is uit de orthodoxe doopkapel van Ravenna. Johannes de Doper is gekleed in een 

mantel van kameelhaar en Jezus is bloot, zonder lendendoek of eikenblad voor zijn geslacht. 

Hij is door en door menselijk afgebeeld. God is immers echt mens geworden.  

Dat is ook de boodschap van de kersttijd. Hij is mens geworden om ons nabij te zijn. De 

gouden achtergrond laat Gods licht zien en we zien de Heilige Geest in de gedaante van een 

onschuldige duif op Jezus neerdalen.  

De figuur rechts is de rivier in menselijke gedaante. Links zijn drie bloemen. Het lijken vi-

ooltjes. Bloempjes die symbool staan voor nederigheid en bescheidenheid. Zo nederig als 

deze bloempjes is Jezus bij de doop in de Jordaan. Omdat er drie viooltjes staan, verwijzen 

ze waarschijnlijk naar de Heilige Drie-eenheid, die in het Evangelie van vandaag benoemd 

wordt. 

Het liefdevol samenkomen van Vader, Zoon en Heilige Geest vormt de basis van elke doop. 

De dopeling mag deze liefde ervaren en koesteren en doorgeven aan anderen. Toch lukt het 

ons niet altijd om zijn liefde te ervaren en door te geven; dan zijn wij te veel met onszelf en 

andere zaken bezig en wenden wij ons als het ware van Hem af.  

Het evangelie van deze zondag wil ons deze liefde weer laten voelen: God is ons menselijk 

nabij. 


