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Zondagsbrief 10 januari 2021 
 
Doop van Christus 

 
Beste parochiaan, 
 
In de liturgie van de Kerk wordt de viering van Kerstmis afgesloten met de zondag van de 
Doop van Christus. Met Kerstmis vierden we dat Gods Zoon als mens werd geboren en ons 
bestaan is komen delen. Over de jeugd van Jezus is nagenoeg niets verhaald. We zien, om zo 
te zeggen, maar enkele plaatjes uit het familiealbum. Maar als Hij dertig jaar oud is, gaat Hij 
naar de Jordaan om zich te laten dopen. Jezus gaat in het rijtje van mensen staan die een 
nieuw begin willen maken. Zoals Hij met zijn geboorte naar ons is afgedaald van alzo hoge, 
van alzo veer, zo wordt Hij bij de doop ondergedompeld in de diepte van het mens-zijn met 
al zijn tegenstrijdigheden en duistere kanten.  
  
Het woord ‘Jordaan’ betekent ‘afdaler’, vanwege het grote hoogteverschil. De rivier 
ontspringt in het hooggebergte en daalt snel af tot diep onder het zeeniveau. Als de Jordaan 
uitmondt in de Dode Zee is dat op ruim 400 m onder de zeespiegel, het diepste plaats op de 
aardoppervlakte! Zo daalt Jezus ook in andere zin af, vanuit de ruimte en hoogte van Gods 
mysterie tot in de diepte van ons menselijk leven. Hij is solidair met allen die vanuit de 
aardse en soms moeizame, weerbarstige realiteit willen leven overeenkomstig Gods wil. De 
onderdompeling in het water is het teken van bekering en vernieuwing om op te staan en de 
oneindige dimensie van God te ontdekken. Jezus zelf heeft  later zelf de doop aangewezen 
als het symbool van leerling-zijn. Wie voor Jezus kiest als leidsman ten leven en Hem wil 
volgen, die laat zich dopen. Daarmee geeft hij of zij aan te willen luisteren naar wat Hij zegt 
en in zijn voetstappen te willen treden.  
 
Het feest van de Doop van Christus stelt aan ons, gedoopten, de vraag naar de betekenis van 
onze eigen doop. De meesten van ons zullen aan hun doop geen herinnering hebben. Maar 
wie gedoopt is, diens naam en leven zijn voorgoed verbonden met Christus. Wat betekent 
dat? Zie ik mezelf als leerling van Christus? Laat ik me leiden door wat Hij zegt, ontvang ik 
wat Hij me geeft en doe ik wat Hij van me vraagt?  
 
Pastoor Han Akkermans 
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HET WATER 
 

Hij sprong of stapte niet het water in, 
hij daalde af. Hij was een mens als ik 

geweest ben. In dit water werd hij vis. 
 

Ooit was ik vogelmens en vloog ik hoog 
mijn zelfgemaakte vleugels stuk. Ik viel 

omlaag en ik verdronk. Hij is als ik. 
 

Maar omgekeerd. Van deze doodsrivier 
maakt hij een levensbron. Hij draait zich om. 
Hij keert zich naar het licht. En naar een stem 

 
die zegt: Dit is mijn zoon. Het water golft 

in zijn beweging mee en tilt mij op. 
Ik adem weer. Ik zien hem gaan. Ik volg. 

 
Len Borgdorff (*1952) 

 
 


