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                    God lieft mij ten leven. 

Inleiding.                                                                                                                                   

In de eerste lezing van Jesaia wordt het profiel getekend van de redder 

van de wereld, de Messias. De evangelielezing, toont aan, dat Jezus 

beantwoordt aan dat profiel. De mensen denken dat Johannes de 

Messias is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Johannes houdt het ook zelf 

af: ‘Ik ben het niet’, zegt hij. Jezus is het; dit wordt bevestigd vanuit 

de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’  

Johannes heeft een andere aanpak dan Jezus; het is belangrijk dat te 

begrijpen, want we willen immers zijn weg gaan.  

Preek:                                                                                                                            

Vandaag wordt de Messias aan ons voorgesteld: Niet Johannes, maar 

Jezus van Nazareth  beantwoordt aan het profiel van de Messias, dat 

Jesaia tekent in de eerste lezing: De Messias  roept niet en schreeuwt 

niet op straat; Hij breekt het geknakte riet niet, maar eet met zondaars, 

met tollenaars en prostituees. "Jij bent mijn geliefde zoon; in jou vind ik 

vreugde," zegt een stem uit de hemel.                                                                          

Jezus doet het anders dan Johannes. Terwijl Johannes zondaars oproept 

tot bekering, aanvaardt Jezus de mens in zijn/haar gebrokenheid. Hij 

kijkt je liefdevol aan en raakt je aan, en je komt door die liefdevolle blik 

en die aanraking tot leven. Mensen vinden zichzelf vaak lelijk, zijn 

geknakt, hebben vaak geen vertrouwen, noch in zichzelf, noch in 

anderen, zien geen uitweg meer. Dan is daar Jezus,  zíjn lieve blik, zijn 

aanraking,  hij gaat met jou aan tafel; het is juist dát wat hen hoop geeft, 

vertrouwen, perspectief. Jezus’ houding tov. gebroken mensen roept het 

goede in hen op, doet hen overeind komen, tot nieuw leven.                 

Die houding van Jezus is de kern van de blijde boodschap. Hij vráágt 

niet eerst bekering (wat Johannes doet), maar zijn lieve blik bewérkt 

bekering. God houdt van mensen, ook als ze de fout zijn ingegaan. Hij 

is de eerste in liefde, en juist dát bewerkt het wonder van de ommekeer.  



Dát is wat de Messias doet. Met Jezus is Gods menslievendheid hier op 

aarde verschenen.                                                                                                                             

We weten ons gezegend met een paus, paus Franciscus, die deze 

karaktertrek van de Messias uit het stof haalt en uitdraagt; hij spreekt 

steeds van Gods barmhartigheid;  hij is niet van de harde soort, van de 

onverbiddelijke dogma's en regels, maar hij omarmt de zieken, de 

armen, de zondaars; hij staat niet boven de mensen, maar is te vinden 

eenvoudig tussen de mensen. Paus Franciscus is echt een paus van 'het 

geknakte riet niet breken'; hij heeft een beeld van een nieuwe wereld, 

van het koninkrijk Gods dat moet komen; van een wereld waar we 

samen verder moeten, ongeacht huidskleur, ras of stand, ongeacht 

godsdienst of seksuele geaardheid, als broeders en zusters.  

Ik vergelijk het met  wat ouderliefde doet: het kind wordt uit hun liefde 

geboren; er is al liefde voor hun kind, lang voor het geboren wordt, lang 

voor het kind hen kan toelachen of een woord kan spreken, lang voor 

het kind hun liefde kan beantwoorden; maar ook als een kind opgroeit, 

zal het bij zijn/haar ouders voelen: 'Ik mag er zijn zoals ik ben, zelfs 

met mijn fouten en tekorten'.   Ik vergelijk het met wat echte vriendschap 

doet: wij voelen ons als gemeenschap geroepen om zíjn instrument te zijn 

om een wereld van broeders en zusters vandaag te verwezenlijken; wij 

willen ons zíjn houding eigen maken in onze relaties naar elkaar: niet het 

geknakte riet breken, niet de kwijnende vlaspit doven, maar het goede in 

anderen zien, en zodoende hen tot recht laten komen.  Oog hebben voor 

het goede in de ander, liefde voor de ander als persoon, ondanks 

haar/zijn fouten, zal die ander doen opstaan, opnieuw tot leven brengen; 

dát is de houding van Jezus; dáárin verschilt hij van Johannes. Het is 

belangrijk dat wij dát verschil zien, want wij worden verondersteld, 

uitgenodigd/uitgedaagd om ons die houding van Jezus eigen te maken. 

Als we dat doen, ben ik hoopvol dat onze wereld gaandeweg anders 

wordt, omgekeerd, mooier, zoals God hem droomt. Het is mogelijk..... 

Zullen wij ervoor gaan?!     Amen.  

 



Eerste lezing (Jes., 42, 1-4. 6-7) 

Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; 

mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. 

Ik heb mijn geest op hem gelegd, 

en hij maakt het recht bekend aan de volken. 

Hij roept niet en schreeuwt niet, 

hij laat zijn stem niet horen op straat. 

 Het geknakte riet zal hij niet breken 

en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. 

Werkelijk, hij zal recht brengen. 

Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt, 

maar hij vestigt het recht op de aarde 

en de eilanden zullen naar zijn boodschap uitkijken. 

Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, 

Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u 

tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; om 

blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te 

bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis 

wonen. 

 

 

 

 

 


