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Jesaja 42,1-4.6-7
Uit de profeet Jesaja
Zo spreekt de Heer:
Dit is ij die aar die Ik o dersteu ,
mijn uitverkorene in wie Ik behagen schep:
mijn geest stort Ik over hem uit,
gerechtigheid laat hij stralen over de volken.
Hij roept niet, hij schreeuwt niet
en op straat verheft hij zijn stem niet.
Het geknakte riet zal hij niet breken,
de kwijnende vlaspit niet doven,
in waarheid zal hij de gerechtigheid laten stralen.
Onvermoeid en ongebroken
zal hij op aarde gerechtigheid laten zegevieren:
de erre kuste zie uit aar zij leer.
Ik, de Heer, roep u i gere htigheid,
Ik neem u bij de hand en waak over u
en maak u voor de mensen tot het teken van mijn verbond
en tot een licht voor de volken.
Blinden zult gij de ogen openen,
gevangenen uit hun kerker bevrijden
e uit de ge a ge is alle die i duister is zitte .
(ofwel naar keuze: Jesaja 40,1-5.9-11)
Uit de profeet Jesaja
Troost, troost to h ij olk,
- zegt uw God –,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe, dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij a Gods ha d haar zo de du el etaald heeft gekrege .
Een stem roept:
Baa de HEER ee eg i de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,

alle oneffenheden moeten vlak,
de rots assa s ee allei orde .
En verschijnen zal de glorie des Heren,
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de o d des Here heeft het gezegd!
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant!
Verkondig het luide, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
"Uw God is op komst!
Zie, God de HEER komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de s hape
et za hte ha d geleide .
Handelingen 10,34-38
Uit de Handelingen der Apostelen
In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
"Nu besef ik pas goed,
dat er bij God geen aanzien van persoon bestaat,
maar dat, uit welk volk ook,
ieder die Hem vreest en het goede doet
Hem welgevallig is.
Het woord heeft Hij tot de zonen van Israël gezonden
toen Hij door Jezus Christus
de blijde boodschap van vrede verkondigde:
Deze is de Heer van allen.
Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft
met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond
en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem."
(ofwel naar keuze: Titus 2,11-14; 3,4-7)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,
De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd.
Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christus Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.
De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben,
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwig leven
waar onze hoop op gericht is.
Lucas 3,15-16.21-22
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd toen het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde,
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
Ik doop u et ater, aar er ko t ie a d
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur."
Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiede het dat de hemel openging,
en dat de heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde,

en dat een stem uit de hemel sprak:
"Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb ik mijn behagen gesteld."
Commentaar
Jean Bastiaens

De drievoudige zending van Jezus
De drie lezingen van deze zondag staan allemaal in dezelfde richting gekeerd: de gave van de
Geest van GOD is onlosmakelijk verbonden met een opdracht – je kunt ook zeggen: met een
ze di g. I de t eede lezi g ordt die ze di g zo sa e ge at: Jezus gi g eldoe de ro d
en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel sto de . De eerste lezi g e het
evangelie kunnen helemaal in elkaars verlengde gelezen worden: de twee portretteringen
roepen elkaar over en weer op.
De eerste lezing gaat over de Dienaar van JHWH. Vanaf hoofdstuk 40 is deze Dienaar in het
boek Jesaja het brandpunt van een drama met wereldwijde dimensies. De Dienaar – een
anonieme profeet – wordt door GOD uitgekozen om zijn wil ten uitvoer te brengen. Wat is die
wil van GOD? Het volk Israël mag, hoewel murw geslagen door het verleden en door de
ballingschap, erop vertrouwen dat GOD een nieuw begin met zijn volk wil maken. Lange tijd
da ht het olk dat het liedje uitgezo ge as: GOD trekt zich ons lot niet meer aan, Hij is een
afwezige GOD. Maar da lijkt dat iet zozeer GOD afwezig is, dan wel dat het volk het geloof
in een nieuwe toekomst zelf heeft opgegeven. Zoals wel vaker, blijkt geloof of ongeloof soms
eerder een projectie van de eigen toekomstverwachtingen of het ontbreken daarvan te zijn.
Maar dan laat GOD van zich horen: Hij breekt door de muur van stilte heen, confronteert ons
met ons defaitisme, en wast ons de oren. Het komt er dus op aan weer een houding van
luisterbereidheid te ontwikkelen, en dat veronderstelt openheid, bereidheid om de dingen
anders te gaan bekijken.
GOD prese teert zij Die aar: Hier is hij, ij uit erkore e, die door ij gesteu d e
gedrage ordt. Deze Die aar heeft de geest a GOD ontvangen en is nu uitgerust om zijn
zending uit te voeren. Er volgen vijf nadere bepalingen bij deze zending. Ten eerste zal de
Die aar deze ze di g op ee ge eldloze a ier er ulle Hij roept iet e z. . Te t eede
zal hij Gods gerechtigheid aanwezig brengen door de waarheid te laten zegevieren, maar hij
zal dat – ten derde – zo doe dat de k ets aarheid a het olk gerespe teerd ordt Het
gek akte riet e z. . Te ierde zal hij het teke orde a het er o d tusse GOD en zijn
volk, met het oog op het heil van alle volken. En ten vijfde zal het effect van het optreden van
de Die aar zij dat e se
li de
eer uitzi ht krijge e dat aa hu ge a ge s hap
een einde komt. De Dienaar heeft dus een heel programma waar te maken, en het zal geen
eenvoudige opdracht blijken.
Wa eer Jezus gedoopt ordt et de heilige Geest , ordt diezelfde ste o er he
vaardig. Ook hier is er sprake van een presentatie, maar nu wordt Hij zelf rechtstreeks
aa gesproke : Jij e t… . E ook hier is de prese tatie een zending, met drie dimensies. Ten
eerste krijgt Jezus de opdra ht o de Zoo te zij : Hij zal de ko i gszoo zij , Hij is de
erfge aa a de troo a Da id e zal héél Israël de t aalf sta
e o der zij hoede
moeten brengen (Psalm 2). Ten tweede is Hij de el e i de of eelgeliefde : Hij is, zoals
Isaak, de zoon van de belofte (Genesis 22); in Hem zal GOD iets nieuws beginnen, en dat

ieu e zal tot zege strekke a álle olke . Te derde is Hij de Die aar , dege e i ie
GOD zij
el ehage heeft gesteld Jesaja ;
. Als Die aar zal Jezus late zie hoe
universeel de uitverkiezing van Israël in wezen is. Maar de dimensie van het Dienaarschap
aakt ook duidelijk dat de opdra ht o Zoo e
el e i de te zij passeert la gs de eg
van de zelfgave. Er zullen veel weerstanden opduiken jegens Jezus, zoals het ook de Dienaar
van Jesaja is vergaan; maar de geweldloze Dienaar heeft alle weerstanden op zich genomen
en heeft er zich niet tegen verzet.
Bij zijn doop krijgt Jezus dus de drieledige opdra ht ee o Zoo e Wel e i de e
Die aar te zij . Juist o dat Hij gedoopt is et heilige Geest e
et uur , zal Hij deze
opdracht kunnen waarmaken. Op onvoorspelbare wijze zal Hij de drievoudige opdracht
realiseren. En zo zal Hij laten zien wat het betekent om de messias van Israël te zijn, zoon van
Israël van de doop tot in het graf, opdat alle volken deel krijgen aan Gods gerechtigheid.
Met de doop van Jezus staan we aan het begin van een lange weg. Lucas nodigt ons vandaag
uit om Hem op die weg te vergezellen.
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