
 

 

OVERWEGING  

 

In een wereld waarin ook deze week mensen over elkaar heen buitelen met hun mening,  

hun waarheid, hun oplossing, waarin de ene roeptoeter, de ander overtoetert… 

profeteert Jesaja over de Dienaar, die de Ene, de Barmhartige God zal steunen, die 

vervuld is van zijn Geest vervuld, in wie Hij vreugde vindt:  

“Hij roept niet, hij schreeuwt niet, verheft zijn stem niet. 

Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven,  

Het recht zal hij zuiver doen kennen, ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde 

vestigen”.  

Jesaja ziet Hem, de langverwachte, de Messias voor zich. Hij wil zijn volk, en ook ons 

meenemen…”De eilanden, de verste kusten, die afgedreven zijn, ver weg zien  uit naar 

Hem uit…”  

Wat een taal, wat beelden…geknakt riet, een kwijnende vlam... Hoe herkenbaar ook 

vandaag. Hoe kwetsbaar kan het leven van mensen zijn…We kunnen denken aan 

scholieren en studenten, die in deze tijd van lockdown op hun kamertje verkommeren, 

aan de mensen in Groningen. Barsten in hun huizen, beloftes gekregen en dan moeten 

horen dat het nodig is, dat ze opnieuw onder je huis gaan graven en boren… Geknakt riet, 

veel van ons herkennen dat beeld …dat je breekt, gebroken wordt, jij of mensen in je 

omgeving. Het kan je gezondheid betreffen, je lichaam, je relatie, maar ook aan onze 

kerk, ooit zo’n machtige en prestigieus instituut blijkt breekbaar. We doen het doen met 

minder ruimte, een kleiner gebouw, minder middelen, minder mensen. Hoe intens goed 

dat iemand is, die hoop houdt vertrouwen geeft, de kwijnende vlam, aanblaast. ( blazen 

over de microfoon, die even de kwijnende vlam is  ) / 
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In het tweede gedeelte van Jesaja’s profetie, spreekt de Eeuwige, de messias, de 

langverwachte rechtstreeks aan: “Ik heb jou in gerechtigheid geroepen, ik neem je bij de 

hand en neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Ik maak je tot een licht 

voor alle volken om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden en wie in 

het donker uit hun gevangenis te halen…” 

Ik heb jou in gerechtigheid geroepen…”Wie is die die jou?”, vroeg iemand toen we over 

deze lezing spraken… Gaat dat over Jezus? Over die wij als de langverwachte Messias 

belijden, de dienaar, …over iemand als de kleine bisschop Desmond Tutu? Ja soms staat 

er zo iemand op die in Gods naam het onrecht kan aanklaagt, iemand vol vuur, die tegelijk 

ook licht uitstraalt, vecht én danst! Of gaat het ook over ons?  Een mooie vraag, een 

goede vraag, want wie trekt zich deze woorden aan…Wie maakt ze waar…?  . 

Het visioen, het verlangen naar deze mens, vervuld van Gods Geest, naar zo iemand als 

Jesaja schetst,  is blijven bestaan. In het evangelie horen hoe het volk rond Johannes de 

doper vol verwachting is…Men heeft het gevoel dat de Messias dichthij dichtbij is. There’s  

something in the air, now is the moment, now is time.. is Johannes het misschien. Men 

wil zich voorbereiden op de komst van de messias, en zich voorbereiden, door zich te 

laten dopen door Johannes de Doper. Een teken stellen, het oude leven van zich af 

wassen en klaar zijn om de Gezalfde van God te ontvangen..., Maar hoe bijzonder...wat 

gebeurt?  Jezus, de gezalfde die niet roept en niet schreeuwt, die geknakte riet niet 

breekt, de kwijnende vlam niet dooft is er al, staat tussen de mensen met hun verlangen 

en wat doet Hij? Hij houdt geen preek. Hij spreekt in het geheel niet. Hij doet.Hij gaat 

onder water, deelt ons water, onze tranen, verdriet, onze kwetsbaarheid, ons falen, ons 

verlangen. Hij gaat onder. De omstanders houden de adem in – zo stel ik me voor -  en Hij 

Jezus staat op… Hij gaat onder én staat op. De hemel gaat open en de vrede daalt op Hem 

neer in de gedaante van een duif…In de stilte van Jezus’ gebed klinken de woorden van 

Jesaja: Jij bent mijn geliefde Zoon, dienaar, in wie Ik vreugde vindt.   

Een mooi feest vandaag de doop van de Heer, waarbij we ook onze doop mogen denken. 

Wat doen we eigenlijk als we kinderen, volwassenen dopen. Ja water over het hoofdje, 

niet te veel.  mijn eerste collega in Heino deed er zelfs een keteltje warm water bij… En 

dan je gedoopt, hoor je bij de kerk…Tja…Dat is ook zo, maar dat is niet  de betekenis van 

ons doop. In de doop worden we meegenomen in de beweging van Jezus: dat we 

ondergaan, sterven in dit leven, koppie onder , maar we doen in vertrouwen dat we 

opstaan het leven, de liefde tegemoet. En weten, dat die stem er is: Jij bent mijn dochter, 

mijn zoon. In jou vind ik vreugde… 

 


