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Bekeer u ! 

 

(Mt. 3, 1-5 ; 11,  13-17) 
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Verwelkoming en verontschuldigingen  
Welkom aan u allemaal in deze viering. 

Moge wij als zoekende gelovigen hier bijeen zijn om ons te voeden aan de Bron van 
alle Leven en om elkaar tot steun te zijn op deze tocht. 
Moge wij ons gedragen weten door de Onnoembare die wij noemen: 
Vader – Moeder, Zoon en Broeder en Geest van opstanding in ons midden; 
generatie na generatie. 
Vandaag komen we samen rond het thema bekering – verandering. 

 

We steken de kaarsen aan in verbondenheid met allen die hier niet aanwezig kunnen zijn en 
in verbondenheid met alle coronaslachtoffers. 
 

Openingslied : Wat de toekomst ons zal geven  
 

Situering van het thema   
De coronacrisis schudt sinds bijna twee jaar onze maatschappij en ons samenleven door 
elkaar. 
De roep om een “terugkeer naar het normale” klinkt nu heel luid. 
Maar is dat wel wenselijk?  
Misschien is dat “normale” vaak net de bron van veel problemen.   
Zijn we niet toe aan anders denken, anders leven? 
Is er geen “gedragsverandering” nodig ? 
In de Bijbel roepen de profeten : “BEKEER U !, Leg de oude mens af en keer u naar Het Licht 
Jezus predikt dat we “Het Rijk Gods” moeten waar maken, hier en nu. En Hij doet het ook. 
 
Het eerste signaal van de moderne profeten (De club van Rome) verscheen in maart 1972 na 
4 jaar studie: 
Hun rapport ‘Grenzen aan de groei’  onderzocht vijf grote wereldproblemen in hun 
onderling verband: de groei van de mondiale bevolking, de voedselproductie, de 
industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. 
De alarmerende slotsom van het rapport luidde, dat als de wereld zo doorging met 
consumeren, er binnen honderd jaar grote problemen zouden ontstaan. 
We weten nu dat ze te optimistisch waren, we zijn zover ! 
We botsen op de limieten van onze planeet én de moderne samenleving maakt vele mensen 
ongelukkig. 
De coronacrisis heeft het duidelijk gemaakt: Verandering is nodig ! 
 
 Samengevat: 

We moeten leren leven met genoeg op de maat van de mensen en de planeet. 
Het rijk Gods uitgedrukt in economische termen  is de donut- economie. 
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Openingsgebed (samen) 
 
Onnoembare, 
Johannes de Doper roept ons op om ons te vernieuwen. 
Jezus van Nazareth toonde ons de levenswijze die Gij droomt. 
Geef ons de kracht om in die Geest te leven. 

 
We lezen uit de blijde boodschap van Jezus volgens Matteus (Mt. 3, 1-5 ; 11; 13-17) 
 
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. 
Hij verkondigde: 'Kom tot inkeer, Want het koninkrijk van de hemel is nabij!'  
Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: 
'Luid klinkt een stem in de woestijn" 
Maak de weg van de Heer gereed maak recht zijn paden. 
Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met gordel;  
hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.  
Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan  
stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de terwijl ze hun 
zonden beleden. 
Johannes zei: “Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, 
maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik;  
Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. 
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.” 
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:  
'Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' 
Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren,  
want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.'  
Toen stemde Johannes ermee in. 
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,  
opende de hemel zich voor hem en zag Johannes  
hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.  
En uit de hemel klonk een stem: 
'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde'. 
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Duiding 
 
V1- Het verhaal begint met een beschrijving van het optreden van Johannes, de profeet van 
de grote ommekeer.   
Hij kan het niet aanzien hoe zijn volk het visioen van de Ene niet nastreeft.  
Het uitverkoren volk verschilt  dan ook in geen enkel opzicht van de andere volkeren.  
Dezelfde corruptie, machtswellust en eigenbelang. 
Johannes roept op tot bekering.  
Daarmee staat hij in de profetische lijn die volhardt in het oproepen om terug te keren naar 
de weg van Gods droom. 
Johannes is de stem die niet op kan tegen de gevestigde machten. 
En toch staat hij daar, roepend, eenzame profeet, die het niet laten kan.  
Ondanks alles hopend op ommekeer, een nieuwe geest, andere ogen. 
 
Bekeer u, verander, leg af die oude gewoontes.. 
 
 V2- Ik weet niet hoe dit bij jullie overkomt, maar bij mij komt dat niet goed binnen.  
Slechte gewoontes, vervelende gedragingen, een mentaliteit, een mening, een structuur, 
een systeem…allemaal dingen die moeilijk te veranderen zijn. 
Denk maar aan de talloze koppels die hun partner wilden veranderen  
( 9 op de 10 keer mislukte dat). 
De vele crash-diëten die al  gepromoot werden, enz. 
Ruimer nog, de wereldproblemen: armoede, klimaatcrisis, vluchtelingen, migranten enz.  
Er is veel weerstand tegen verandering dat is altijd en overal zo geweest. 
Moet IK veranderen? Neen, de anderen. Denken we, zeggen we. 
De mens is immers een gewoontedier en keert vlug terug naar het vertrouwde,  
hij verandert niet zomaar. 
Mensen veranderen pas vaak wanneer het echt niet anders meer kan. 
Zitten we nu niet in zo’n situatie? 
 
Wat heb jij al proberen te veranderen bij jezelf? 
 (10 seconden stilte) 
 
V1- Matteüs schrijft dit verhaal een 80taljaren na Johannes optreden vanuit het 
verrijzenisgeloof van de eerste christenen. Niet dus als een historisch gebeuren, wel met 
een historische bodem: de doopritus. 
Een onderdompeling in dat frisse water midden de bloedhete, dorre, droge woestijn.  
Onderduiken en weer boven komen.  
Teken van herboren worden tot een nieuw leven, 
meer in lijn met de verwachting van de Ene. 
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Daar bij de Jordaan was Jezus gewoon een mens in de rij, zoals Rob Moens het zegde. 
Iemand die echter bewust en uitdrukkelijk koos voor solidariteit met de zwakkeren en de 
verdrukten. 
De doop was het zichtbare teken van zijn zending, zijn roeping. 
Matteüs laat hem daarom in het verhaal “mijn geliefde zoon” genoemd worden door God, 
een man naar Zijn hart. 
Het is een naam als een decoratie die Hij hem geeft. Hij heeft die naam verdiend, maar wel 
zeer duur betaald. 
We weten hoe dat geweest is. En hoe het is afgelopen.  
Jezus doorbrak een verstarde traditie, een benepen verstaan van de wet. 
Hij sprak vrijmoedig radicale taal tegen de Farizeeën. Hij stelde de liefde boven de sabbat. 
Hij nam het op voor zwakke, miskende, kleine mensen. voor zondaars en onreinen.  
Hij was de dienaar die de voeten waste. Hij ging het gruwelijke kruis niet uit de weg.  
De zending die hij kreeg bij het doopsel is hij trouw gebleven tot het uiterste. 
 
Opnieuw geboren worden. Stel het je voor. 
Gewoon een nieuw begin kunnen maken en anders kunnen worden,  
anders kunnen handelen. 
Er is zoveel dat we anders zouden willen in onszelf en in wereld 
 
Geen beginnen aan denk je dan. Of voel jij je te oud? Te zwak? Te klein?  
(10 seconden stilte) 
 
V2-  Om te veranderen is er een sterke motivatie nodig. 
Herboren worden, gedoopt worden met Geest en vuur, dat is Gods liefde: dynamiek, 
bewogenheid. 
Weet hebben , zoals Jezus, van een bron rijker, dieper, wijder dan onszelf. 
Hij leefde vanuit dat vertrouwen.  
Hij wil ons daartoe ook warm laten lopen: voor die grote liefde die 
zachtmoedig is, nederig van hart en vol vrede. 
 
Waartoe roept Hij op? 
Om het visioen van het Rijk Gods mee uit te bouwen.: een goed leven voor alle mensen, de 
vervulling van het verlangen van de mens naar ware en volle menselijkheid. 
De protestantse theologe Manuela Kalsky ziet dit heel ruim: 
“Je moet niet in Jezus geloven, in die persoonsverheerlijking en identiteitskwesties, maar 
met Jezus geloven in het Koninkrijk van God’. Dat heeft Hij verkondigd. 
Daar ging het hem om.  
Het is die christelijke weg die we samen met andersgelovigen en ook niet-gelovigen zouden 
moeten gaan, zegt ze. 
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Het Rijk Gods, een visioen, ons gegeven waarvan hier en nu al wat verwezenlijkt wordt, 
soms even, en dat verder in de toekomst groeit. 
Als we “begeesterd” zijn, vol van “Gods Goede Gezindheid”, dan hebben we een kracht die 
bergen kan verzetten. 
Want de geest waait en blijft waaien als wij ons openstellen voor die kracht, die genade. 
Wie of wat kan je helpen om te groeien in Gods Goede Gezindheid? (10 seconden stilte) 
 
V1- Ik denk: zoek het niet te ver. 
De wereld veranderen zal ons niet lukken, daarin is ook Jezus niet gelukt. Maar het is hem 
wel gelukt een beweging op gang te brengen van mensen met andere idealen, met een 
andere levenshouding dan de gangbare, mensen met een opdracht. 
Mensen die zich keren naar het licht. 
Mensen die willen meebouwen, in deze coronatijd aan “een beter normaal “ zoals Michelle 
Obama het uitdrukte.  Mensen die willen leven met genoeg op maat van mensen en planeet.  
Mensen die anderen tegemoet treden met een open geest en een ruim hart en hen nabij 
willen zijn. 
Mensen in de rij, mensen naar Gods hart. 
Van ons wordt niets meer verwacht dan dat we proberen “een zo goed mogelijk mens” 
te worden. 
Dan zijn we een getuige van de mens zoals God hem droomde. 
Hopelijk worden wij die bekeerde mensen.! 
Amen. 
 
Bezinningsmoment  met  Muziek  
 
Lied Nieuwe mens in ons geboren 
 
Voorganger: Laat ons geloof in die nieuwe mens uitspreken. 
 
Geloofsbelijdenis 

Mannen:  Ik geloof dat mensen langzaam groeien 
zoals alles in de schepping. 
Dat mensen vroeg of laat in zich kunnen voelen 
dat zij 'in wording' en op weg mogen zijn, 
zoals ook God in ons 'in wording' is. 
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Vrouwen: Ik geloof dat de Vader geen statische figuur is, 
geen uitgedacht sprookje, 
maar een warme naam voor 
onze-Oorsprong-ten-diepste. 

M- Ik geloof dat de Zoon geen vertelsel van toen is, 
maar iemand die je vandaag nog kan ontmoeten, 
iemand die nu leeft, in velen. 

V- Ik geloof dat de Geest de aanwezigheid is 
van het goddelijke geheim in ons. 
Dat wij deze Geest niet kunnen maken, 
maar dat Hij ons kan overkomen, 
dat wij ontvankelijk kunnen zijn voor Hem, 
dat Hij ons kan bezielen 
en verzoenen met elkaar, wereldwijd. 

M- Ik geloof dat op een dag onze wereld 
een wereld naar Gods Droom zal zijn. 
En dat God daarvoor jou en mij 
en elk van ons nodig heeft. 

 
Voorbeden 
 
V1- Gij die het leven zelf zijt. Wij vragen in deze verwarrende tijd meer dan ooit om uw geest. 
Uw geest die wortel kan schieten in ons hart, ons verstand, ons gemoed om zo vruchtbaar te 
worden in ons handelen. 
 
Lezer 1. Laat ons bidden voor allen, gelovig of niet, kerkelijk of niet dat zij het Bijbelse 
visioen van een goed leven voor allen als de diepste bron van hun geweten beleven. 
 

 
Lezer 2. Laat ons bidden voor alle politici dat zij hun mandaat beleven als “zorg dragen voor 
alle burgers” en zich inzetten om tot een rechtvaardiger samenleving te komen. 
 
Keervers  
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Lezer 3. Laat ons bidden voor alle mediamakers. Dat niet cynisme en achterdocht de 
bovenhand krijgen maar dat opiniemakers een evenwicht vinden tussen kritische reflectie 
en mildheid. Zodat hoop en vertrouwen in onze samenleving groeien. 
Dat wijzelf ook actief mogen meewerken aan meer begrip en verbondenheid. 
 
Keervers 
 
Tafelgebed 
 
Voorganger 1 
Gij zijt het 
die gesproken hebt, toen in de nacht van het begin. 
Licht voorbij elke duisternis, dat alles adem geeft 
en dat wat uitgewist en in de dood vernietigd lijkt,  
opnieuw tot bloei zal brengen. 
 

 
 
Voorganger 2 
Gij zijt het, 
verre stem in de woestijn, die mensen leert te gaan waar niemand kwam. 
door diepten ongezien 
en zonder weten wat zal zijn, onder de hoede van uw naam 'Ik zal er zijn'. 
 
Acclamatie 
 
Voorganger 1  
Gij zijt het, 
als een vriend dichtbij. Gezien, herkend in Jezus. Uw droom vervuld. 
Liefde tot hoogste goed. 
Dat evenbeeld werd Hij. Van uw gerechtigheid, het menselijk gelaat. 
 
 Acclamatie 
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Voorganger 2  
Hij, die de avond voor Hij sterven zou, 
brood brak om het zegenend te delen met zijn vrienden, terwijl Hij zei: 
Eet van dit brood. Ik geef het u, 
zoals ik alles heb gegeven, opdat gij zelf moogt leven. 
 
 
Zo nam Hij ook de wijn en gaf de beker rond. 
Zegenend dankte Hij en zei: Laat dit mijn liefde zijn voor allen.  
En drink daarom van deze beker.  
Blijf zo met mij in Gods verbond, door voor elkaar te doen 
zoals Ik voor u heb gedaan. 
 
Acclamatie 
 
 
Voorganger 1 
Gij zijt het, 
die, toen alles bleek verstomd, 
hem uit het graf geroepen hebt en goddelijk verheven. 
Opdat de vonken van zijn Geest in onze ziel ontwaken. 
En wij het aandurven zelf deze wereld te vernieuwen.  
 
Acclamatie 
 
Voorganger 2 

Gij zijt het, 
wonend onder allen die zijn woorden leven. 
Zij die zich telkens oprichten en met zachte moed herhalen: 
'Vreest niet', 
tot dit als een lied van hoop  in iedereen mag klinken. 
 
Acclamatie 
 
Delen van brood 
 
Drinken van de wijn met heildronk op mensen en wensen 
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Onze Vader (samen) 
 
Onze Vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel,  
waar water, schoonheid en brood  
gerechtigheid is en genade, 
waar vrede niet hoeft bevochten,  
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen,  
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, 
nooit een mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van u is de toekomst kome wat komt.  
 
Slotgebed en zending 
 
V1-God van mensen,  
Gij die het opneemt voor de kleinen 
en van ons niets anders verwacht, 
Laat ons elkaar niets anders schuldig zijn 
dan onderlinge liefde en aandacht. 
Zend ons dan als verrezen mensen om Uw droom waar te maken rondom ons. 
 
Allen  
Laten wij die droom waarmaken. 
 
Zegen   
 
 V2-  Mocht de eeuwige ons blijven leren elkaar te zegenen en te behoeden 
dat wij ons keren naar elkaar en niet uit het oog verliezen 
allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
Hij zegene en Hij behoede ons 
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moge zijn aangezicht over ons lichten en genade ons deel zijn. 
Hij wende zijn ogen tot ieder van ons en geve ons vrede. 
 
Slotlied Een droom van alle mensen  (strofen 1-3-5) 
 
Meegeven donut 
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