
 

 

Duiven 
Orde van dienst en preek Ichthuskerk, 12 januari 2020 
Lezing: Matteus 3: 1-17 
Voorganger: ds. Jaap van den Akker 
 

KOMEN 
• lied voor de dienst: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (Liedboek 288) 
• welkom door de ouderling van dienst 
• lied: Komt ons in diepe nacht ter ore’ (Lied 489: 1 en 2) 
• moment van stilte  
• begroeting en bemoediging  
• psalm van de zondag:  Psalm 72: 1 en 6 
• kyrie 

God, mijn oren zijn doof geworden 
voor uw stem uit de hemel 
mijn ogen blind voor het onrecht op uw aarde. 
God, open mijn oren, open mijn ogen, 
dat ik uw stem versta 
en de stem van uw stemloze mensen. 
God, open mijn hart voor wie niet tot zijn recht komt, 
voor wie niet mag zijn wie zij is. 
God, help mij recht doen aan wie onrecht overkomt 
geen baan, ziekte, pesterijen, geen geluk. 
God, leer mij uw sporen zien in mensen, 
water, geest, geluk, een vogel uit de hemel. 
Leer mij leven in liefde. 
God, ontferm u over mij , bij deze zoektocht naar U. 

• opmaat naar het gloria  
• glorialied ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005: 1 en 5) 

 
WOORD 

• moment met de kinderen 
Gebed 
Gesprek 
lied: ‘Leven is gegeven’ (Lied 359) 

• Bijbellezing: Matteüs 3: 1-17 
• lied ‘Het lied van alle zaad’ (Liedbundel Ichthuskerk nr. 160 – voorzang predikant) 
• uitleg en verkondiging 

Hij doet me altijd aan Rinus denken, Johannes de Doper. 
U kent hem niet, Rinus, denk ik. Rinus was een wat vreemde figuur, in Maassluis, de stad waar 
ik ben opgegroeid. Ik weet niet of hij nog leeft. Hij liep rond in het centrum, wat 
wereldvreemd, een beetje de dorpsgek. 
Rinus liep er eigenlijk altijd - door de stad, je kon hem overal tegenkomen. Hij had een wat 
kalend hoofd, met een grote ruige baard, en een oude grijze lange jas. 
Hij zag er zonderling uit – een beetje vies ook. Als een zwerver. 
Hij gedroeg zich ook wat zonderling. Vaak liep hij psalmzingend over de Markt. En hij sprak 
mensen aan, vaak kinderen: “Weten jullie wel dat het eens afgelopen zal zijn met deze wereld? 
Dat we ooit afgerekend zullen worden op onze daden? Eens zal het Koninkrijk van God 
aanbreken!” 
 
Ik kreeg altijd een wat onbehagelijk gevoel, als ik hem zag lopen. Onbewust wist ik, hoe 



 

 

vreemd hij er ook uitzag en wat hij verder ook allemaal zei en dacht, ik wist dat hij wel een 
beetje gelijk had. Het zal een keer anders worden... Dat is toch ook wat wij hier proberen te 
geloven hier in deze kerk. Dat eens het koninkrijk van God aan zal breken? 
Maar om nou te zeggen dat het ons raakt. Dat het ons helpt onze goede voornemens dit jaar 
wel te houden? Bij mij werkte het in ieder geval niet. Je haalt je schouders op als Rinus voorbij 
is gelopen en je gaat over tot de orde van de dag. We weten ons geen raad met de 
aankondiging van het koninkrijk… 
  
Ook Johannes de Doper was een zonderling figuur. Hij leefde in de woestijn en at sprinkhanen 
en wilde honing. En hij had een ruige mantel van Kameelhaar. 
Johannes ziet er uit als een profeet uit het Oude Testament. 
Hij lijkt op Elia en hij spreekt de woorden van Jesaja. 
Ook zijn boodschap lijkt wel wat op de woorden van Rinus: “Bekeer je want het koninkrijk der 
hemelen komt eraan.” Johannes de Doper bereidde de mensen voor op de beslissende tijd: 
het koninkrijk der Hemelen zou binnenkort aanbreken. Eindelijk zou er gerechtigheid heersen 
op aarde. 
“Wil je de komende toets kunnen doorstaan, dan zul je je leven grondig moeten veranderen. 
Spoel je oude leven van je af en begin een nieuw leven! Nu kan het nog! Jullie noemen je toch 
kinderen van Abraham? Gedraag je er ook eens naar!” 
Het verschil met Rinus is dat Johannes wèl veel aantrekkingskracht had op de mensen. Heel 
Judea en de hele Jordaanstreek liep naar hem uit. En velen lieten zich door Johannes in de 
Jordaan dopen. 
En dat terwijl zijn boodschap nou niet bepaald makkelijk was. Johannes predikte een radicale 
ommekeer, want binnenkort zou God zich in al zijn luister manifesteren. Alle machthebbers 
zullen van hun tronen worden gestoten en de mensen zullen naar Gods wetten gaan leven. De 
wereld zou radicaal veranderen. Gods gerechtigheid zou zegevieren op aarde. Daar geloofde 
hij in. Dat was zijn boodschap. 
 
En hij kreeg gelijk. 
God gaat zich in al zijn luister manifesteren. 
Maar wel op een totaal andere manier dan Johannes zich had voorgesteld. Het koninkrijk der 
hemelen zet anders voet op deze aarde dan hij had gedacht. 
 
Jezus komt naar Johannes toe in de Jordaan. Nu gaat het gebeuren, denkt Johannes. Jezus 
neemt nu de touwtjes in handen. Mijn taak zit erop... 
 
Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan. 
Het is de eerste keer in het Evangelie naar Matteüs dat Jezus zelf als handelend persoon wordt 
opgevoerd. Inderdaad: Vanaf nu gaat het gebeuren. Nu krijgen we te zien wie Jezus is. Alle 
voorgaande verhalen zijn eigenlijk maar een inleiding geweest. 
 
Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan…, om zich te laten dopen…. 
 
Om zich te laten dopen? Johannes begrijpt er niets van. “Wil Jezus zich laten dopen? Dat kan 
toch helemaal niet? De stichter van het hemelse koninkrijk hoeft zich toch niet te laten 
dopen?” 
“Je zou eigenlijk mij moeten dopen”, probeert Johannes Jezus over te halen. 
“Hoe kan ik dat nu doen”, denkt hij bij zichzelf, “Dit is de man die Gods gerechtigheid gestalte 
gaat geven. Die hoeft zich toch niet te bekeren en schoon te laten wassen?” 
Johannes is even uit het veld geslagen. Hij dacht dat het aanbreken van Gods koninkrijk 
gepaard zou gaan met vuur uit de hemel. En nu laat hij die het allemaal moet gaan doen, de 
nieuwe koning, zich dopen, net als alle andere gewone mensen, zoekers en twijfelaars… 



 

 

 
Voor Jezus is het duidelijk wat er moet gebeuren. Hier begint zijn optreden. Vanaf nu zal hij 
met zijn leven en woorden langzaam maar zeker laten zien wat het koninkrijk van God inhoudt. 
En de gerechtigheid die dat met zich meebrengt is een heel andere dan Johannes en vele met 
hem, hadden voorgesteld. Jezus kiest ervoor om zelf heel de weg der gerechtigheid af te 
leggen. Hij ìs die weg van de gerechtigheid. 
Waar kan die weg anders beginnen dan bij het punt waar alle mensen die zich op Zijn komst 
voorbereiden ook beginnen: de doop. Uit het korte gesprekje tussen Johannes en Jezus aan de 
oever van de Jordaan, blijkt dat het de uitdrukkelijke wil van Jezus is om gedoopt te worden. 
Net als al het volk dat Johannes eerder had gedoopt, zal Jezus ook kopje onder gaan. Dat is wat 
anders dan de wereldrechter die Johannes had aangekondigd. De weg der gerechtigheid is 
begonnen. De doop hoort daar bij. De doop van Jezus laat precies zien wat Gods weg van de 
gerechtigheid inhoudt: 
Met de mensen kopje onder gaan en er levend uit komen. 
 
Daarom zegt Jezus die moeilijke zin tegen Johannes zegt “laat het nu maar gebeuren, want het 
is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen”. “Zó immer past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen!” (Naardense Vertaling) Ook Johannes speelt weldegelijk een rol in 
het vervullen van de gerechtigheid. Beiden laten zien wat die gerechtigheid van God inhoudt: 
radiale ommekeer en met de mensen kopje ondergaan. 
 
Het koninkrijk der hemelen dat Johannes met veel bombarie aankondigt en de weg der 
gerechtigheid die Jezus vanaf dit moment inslaat, ze blijken dezelfde te zijn. Matteüs wil ons 
laten zien dat de lijn van recht en gerechtigheid uit het Oude Testament, rechtstreeks 
doorloopt in het optreden van Jezus van Nazaret hier, in het Nieuwe Testament. Daar waar 
Jezus verschijnt heerst recht en gerechtigheid en daar ìs het koninkrijk van God. Het Koninkrijk 
van God waar Rinus met opgeheven vingertje voor waarschuwt, dat ís met Jezus al 
aangebroken. 
Daar waar mensen met elkaar omgaan op de manier die God met ze bedoeld heeft. Waar 
mensen naar elkaar omzien, elkaar tot hun recht laten komen. Daar is God koning. Daar 
stemmen mensen hun handel en wandel af op de wezenlijke zaken van het leven: 
verantwoordelijkheid, liefde. Dan komt Gods schepping tot volle wasdom. Daar wordt de alle 
gerechtigheid vervuld. 
 
Dat kan op verschillende manieren. Jezus zegt niet voor niets dat Johannes en hij samen de 
gerechtigheid moeten vervullen. De radicale weg die Johannes verkondigt, heeft een plaats in 
de messiaanse boodschap. Ook al is de taal totaal anders dan Jezus' woorden, ook al zijn ze zelf 
heel verschillend. Johannes en Jezus staan voor dezelfde zaak. 
Waar Johannes zich duidelijk afkeert van het leven van alle dag. En de afzondering zoekt in de 
woestijn, daar komt Jezus juist ons leven van alle dag binnen. Jezus eet met Jan en alleman. Hij 
gaat op bezoek bij het uitschot van de samenleving, heelt hier en daar iemand. Hij schreeuwt 
niet, laat zijn stem niet over de straat schallen. Hij spreekt over het Koninkrijk als over een 
feest, een bruiloft. Hij spreekt meer van genade dan van gericht. Van onzichtbare groei van het 
Koninkrijk en van goddelijk geduld. 
Terwijl Johannes zelf duidelijk laat zien aan welke kan hij staat, hij is één en al actie. Hij roept 
op, hij bekeert. 
 
Beide horen bij dezelfde zaak. Dopen en gedoopt worden. Jezus brengt deze tegengestelde 
dingen bij elkaar. Alles wat mensen in woorden en daden doen om de gerechtigheid gestalte te 
geven telt. 
Niet alleen mensen die met een profetische kracht waarschuwen en oordelen en veroordelen. 
Niet alleen de mensen van Artsen Zonder Grenzen die ook in levensgevaarlijke situaties op hun 



 

 

post blijven en hun werk doen. Niet alleen degenen die de straat op gaan en hun stem laten 
horen. 
Ook die mensen waar je nooit iets van hoort, werken aan gerechtigheid. Mantelzorgers. 
Mensen die zieken op zoeken, omdat ze dat niet meer dan normaal vinden. Mensen die elkaar 
troosten. Ook in ons alledaagse leven, schijnt wel eens iets door van Gods aanwezigheid. Ook 
nu gaat de hemel wel eens open en komt er duif naar beneden vliegen. 
Wie gerechtigheid wil dienen kan dat in twee rollen, actief en passief. Het een is niet beter dan 
het ander. Zo past het ons beiden, de gerechtigheid te vervullen. 
 
En beide rollen zijn moeilijk. Er kan je een gevoel van onmacht overvallen. Wat maakt het nu 
uit dat ik, in mijn eentje er iets van probeer te maken. Het helpt toch niets als ik om me heen 
kijk. En gefrustreerd gooi je het bijltje erbij neer. 
 
Gerechtigheid, Gods Koninkrijk, het begint in het klein, met een God die kwetsbaar en klein 
mens wordt. Geboren in een eenvoudig gezin. Een God die zich solidair verklaart met de 
mensen, en zich dus laat dopen. 
 
Dat is precies de drempel die Johannes ook over moest. Johannes verwachtte een koninkrijk 
waarin heel de wereld in één klap weer goed zou zijn. Waarin God zich overduidelijk aan alle 
mensen zou manifesteren. 
Bij de doop van Jezus werd hem duidelijk dat het juist om individuele keuzes van mensen gaat. 
Een houding die je aanneemt. Een houding die anderen kan stimuleren om zich te bezinnen op 
hun eigen leven. Mensen met zo’n uitstraling, al is het maar even, bevestigen anderen in hun 
goede bedoelingen. Ze kunnen hen een duwtje geven om een stap te zetten. 
 
Deze mensen zijn als de duiven in ons verhaal. De duiven die bevestigen dat God het zo graag 
wil op deze wereld. Net als de Duif in het verhaal, die laat zien dat deze Jezus de mens was 
waar het God om gaat. Deze mens die nu, net als iedereen kopje onder ging, om een nieuw 
leven te beginnen. Het leven van deze mens heeft God tot voorbeeld voor ons uitgeroepen. 
Het leven van iemand die steeds weer iedereen op het verkeerde been zette. Een leven waarin 
hij steeds de onlogische keuze deed. Waarin de cynici dubbel hebben gelegen van het lachen. 
Maar hij heeft wel iets in gang gezet. 
Als wij elkaar bezielend, ook de drempel van moedeloosheid over stappen. En onze eigen 
keuzes maken, dan komt het Koninkrijk van God een stapje dichterbij. Het Koninkrijk dat 
Johannes ons aankondigde. Het koninkrijk waar Rinus mij aan herinnerde. 
 
Amen. 

• muzikaal intermezzo 
 

ANTWOORD 
• lied: ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’ (Lied 524: 1, 2 en 4) 
• dankgebed 
• stil gebed 
• het oecumenisch Onze Vader gezamenlijk gebeden, terwijl de klok luidt. 
• mededelingen door de ouderling van dienst 
§ gaven  
 

GAAN 
- lied ‘De Geest des Heren heeft’ (Lied 686: 1 en 2) 
 

Ik heb geluk gehad, 



 

 

iemand zei: kom, geef me je hand, 
ik help je door het water, 
je hoeft niet bang te zijn. 
 
Ik heb geluk gehad, 
iemand zei: ik houd van je 
jij bent voor mij een geschenk uit de hemel, 
met jou wil ik leven. 
 
Ik heb geluk gehad, 
iemand vroeg wil jij dit doen, 
jij bent daar goed in, 
ik vertrouw het jou wel toe. 
 
Ik heb geluk gehad 
als duiven in het zonlicht 
als water stromend over mijn lichaam 
Ik heb zo veel geluk, 
een stem die roept: hoor je? Jij! 

 
• zegen 
• lied na de zegen ‘De Geest des Heren heeft’ (Lied 686: 3) 


