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In de plechtigheid van vandaag herdenken wij dat Jezus door Johannes werd gedoopt in het
water van de Jordaan. Dit feest leeft in de traditie voort onder de naam van het ‘feest van de
Godsverschijning’ of 'van de Godsverschijningen’. Feitelijk is het terecht dat dit feest van het
doopsel door het te associëren met het feest van de Geboorte van Jezus, de manifestatie
van Christus in het vlees, een ‘Godsverschijning’ wordt genoemd. Wij bevinden ons hier in
het mysterie van een nieuwe Genese, van een nieuwe geboorte, het leven geschonken aan
God, geboorte in God. Wat Jezus beleefde bij de Jordaan – in zekere zin zijn initiatie – is ook
de initiatie die aan ons bij ons eigen doopsel wordt doorgegeven: een doopsel van zuivering
dat doopsel van verlichting wordt.
Met deze gebeurtenis bij de Jordaan belanden wij wel degelijk in een context van
Genese zoals in het begin van de schepping: de hemelen openen zich, de Geest zweeft over
de wateren en de stem van God doet zich horen… . Voor Jezus was het zeker een beslissend
moment in zijn leven, een moment waarop niet alleen de hemelen zich openden, maar ook
zijn eigen bewustzijn. Want op dat ogenblik daalt Jezus af in de diepte van zijn wezen, tot in
zijn goddelijke wortels. De Geest onthult hem ‘wie’ hij is. De stem die hij hoort komt uit het
diepste van zijn wezen. Jezus ontdekt het mysterie van zijn diepste identiteit, terwijl hij met
heel zijn wezen gehoor geeft aan zijn roeping van Mensenzoon. Deze roeping komt hij
vervullen door naar Johannes de Doper te gaan, en in de stem van wat de Vader hem
openbaart vindt zij haar volledige vervulling. Gelijktijdig ontdekt de Heer zijn roeping van
Mensenzoon, door heel die goddelijke werkelijkheid van wat hij ‘is’ te incarneren; hij treedt
binnen in de kennis van ‘wie’ hij is door zijn roeping van Mensenzoon te vervullen.
Maar om dat te begrijpen moeten wij een ogenblik stilstaan bij dat raadselachtige
woord dat Jezus tot Johannes de Doper richt. U weet dat Johannes zich te min acht om Jezus
te dopen: hij voelt eerder de noodzaak voor hemzelf om door Jezus te worden gedoopt.
Maar Jezus zegt hem: “Laat nu maar, want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te
vervullen” (Mt 3,15). De gerechtigheid volledig vervullen, dat klinkt ons heel mysterieus in de
oren. Natuurlijk, wij stellen ons de vervulling van de gerechtigheid voor als het volmaakt
naleven van de Wet. Want het idee, het concept dat wij van de gerechtigheid hebben, is
verbonden met ons concept van de wet. Wij weten niet wat het wil zeggen ‘de gerechtigheid
volledig vervullen’. Maar het zou kunnen dat het raadselachtigste woord in deze duistere zin
ook het meest onthullende woord is, namelijk het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’: “wij
behoren de gerechtigheid volledig te vervullen”. Dit ‘wij’ dat de persoon van de Doper
impliceert, is van buitengewoon belang, want dit beroep op hem zal tot in ieder van ons zijn
weerklank vinden. Op de een of andere manier zijn ook wij betrokken bij het volledig
vervullen van de gerechtigheid.
Hoe moeten wij dat nu opvatten? Waarom wordt de Doper hier aangespoord om de
gerechtigheid volledig te vervullen? In antwoord op deze vraag kunnen wij een eerste
hypothese formuleren, namelijk dat Jezus en de Doper op hun manier twee elkaar
aanvullende aspecten van de persoonlijkheid van de profeet Elia vertegenwoordigen:
enerzijds de strenge persoon en anderzijds de zachtmoedige, de milde persoon. Er was de
oude Elia, de mens die met vurige ijver zijn onwrikbare trouw aan de wet toonde door de
hemelen te sluiten (1 Kg 17,1) of door de profeten van Baäl af te slachten (1 Kg 18,40), en er
was de nieuwe Elia, hij die in alle zachtmoedigheid zou komen om de hemel te openen en

het hart van de vaders met dat van de zonen te verzoenen. Om de volheid van de wet te
realiseren is het inderdaad van
belang dat daarbij zowel gestrengheid als mildheid in acht wordt genomen. Maar het
samengaan van de twee complementaire dimensies die ten grondslag liggen aan het
onderricht van de Wet, verklaart misschien niet helemaal de reden van deze veronderstelde
synergie tussen Jezus en de Doper opdat de gerechtigheid volledig wordt vervuld. Misschien
moeten wij nog verder kijken om dit raadsel te begrijpen.
“Zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen”. In dit woord klinkt een ander
woord mee, ver terug in de Schriften en gehoord bij de Aanvang van de schepping: “Nu gaan
wij de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. Het ons waarvan sprake is, is de
mens en God samen, verbonden aan eenzelfde werk: het werk van de schepping.
Wat is dat nu echt: die gerechtigheid ? Gerechtigheid zult U zeggen is de toepassing
van de wet. Maar wat is dat, de wet? Welnu, exact gesproken, zijn er twee aspecten aan de
wet. Allereerst is er het eigenlijke ‘wettelijke’ aspect, het pedagogische aspect: de wet die
ons opvoedt, ons leert het goede te doen, het kwaad te mijden, het bestaan van de ander te
beseffen, de juiste, rechtmatige betrekkingen tussen de mens en zijn naaste, tussen de mens
en God, tussen de mens en de schepping te beseffen. Dat is de formele wet, de wet die ons
onderwerpt aan de noodzaak van voorschriften, verboden, geboden om ons te vormen tot
echt vrije mensen.
Maar er is ook een andere dimensie aan de wet en in het licht van deze dimensie is die van
de ‘wettelijke wet’ als slechts als het topje van een ijsberg. Deze andere dimensie sluit
namelijk aan bij de onpeilbare diepte van het Mysterie van de Wet, dat men het geheim van
de Tora zou kunnen noemen. Een eerste onthulling van dit geheim leerde Mozes kennen in
de openbaring van de naam van God tijdens zijn visioen van het brandende Braambos. Heel
mysterieus moeten wij dus Mozes aan de zijde van Elia scharen, willen wij begrijpen wat ‘de
gerechtigheid volledig vervullen’ wil zeggen. Zijn Mozes en Elia hier niet om op de berg van
de Gedaanteverandering deze zelfde stem en deze zelfde woorden van de Vader te horen?
Het geheim van de Wet houdt in dat de ware ‘gerechtigheid’ bestaat in het
samenwerken van God en mens. God en mens, hetzelfde werk toegedaan: het Verbond! De
Wet is de mens gegeven niet eenvoudigweg om hem het handelen volgens de wil van God
mogelijk te maken, maar veel meer nog om hem kenbaar te maken dat de mens en God in
gelijke mate en noodzakelijk deel hebben aan een gemeenschappelijk werk. Met het
Verbond als uitgangspunt is de schepping mogelijk. Het is niet de schepping die een
voorwaarde is voor het Verbond, maar het Verbond is de voorwaarde voor de schepping. En
in het hart van het Verbond is er slechts een wet, de wet van de liefde: liefde is alleen maar
liefde. Zonder liefde kan er geen schepping zijn: zonder liefde zou de schepping geen enkele
ankerplaats in de werkelijkheid kunnen vinden. Alles wat wij zien, alles wat wij geloven dat
er is, zonder liefde is dat alles niets. Paulus zegt het, maar het is een fundamentele waarheid
dat van vele andere wijsheden een glimp kan worden opgevangen in een voorkennis van de
geest. Al die verschijnselen, heel die uiterlijke werkelijkheid van onszelf, al die vormen die
ons van buitenaf of van binnenuit worden opgelegd als reëel en onontwijkbaar, alle
zekerheden van onze wereld, zij ‘gaan voorbij’, zij zijn slechts tijdelijk: en zeker heeft dat
alles geen enkele diepgang, geen enkele duurzaamheid, tenzij het zijn ankerplaats in de
liefde vindt. Het werk van de gerechtigheid is in werkelijkheid een scheppingswerk, maar dit
scheppingswerk impliceert de mens, niet op een passieve wijze, maar actief.
En nu kunnen wij misschien terugkeren naar dat beslissende moment van het
doopsel van Johannes… . Wat heeft de Heer teweeggebracht door aan Johannes te vragen

om hem te dopen? Hij heeft de mens de fundamenten van een nieuwe schepping
geschonken. Door met Johannes deze aflossing van de oude Wet door de nieuwe Wet tot
stand te brengen, vestigt Jezus de mogelijkheid tot een nieuwe schepping met de mens als
uitgangspunt, want door zijn
eigen lichamelijkheid en door het blootstellen van heel zijn wezen aan de kwetsbaarheid van
ons mens–zijn, maakt hij de mensen duidelijk dat het ‘volledig vervullen van de
gerechtigheid’ niets anders betekent dan Barmhartigheid. Het werk van de Barmhartigheid
bestaat in het scheppen van een nieuwe wereld vanuit de breuk of vanuit het niets, beide
resultaat van de zonde van de mens. De Heer bevindt zich als een zondaar temidden van
zondaars en zoekt geen ander lot dan het lot van de zondaars. Wat is dat lot van de
zondaars? Het is niet gewoon bestraffing, tuchtiging. Het is zich bewust worden van de
verwijdering die er is tussen hoe wij overkomen – in onze eindigheid en activiteit van alledag
–, en het oneindige mysterie van Gods heiligheid. Meer nog, het is de bewustwording van
wat wij op die dag hebben gerealiseerd van onze mogelijkheden en van wat wij zouden
hebben kunnen worden of kunnen zijn. Kortom, het is de bewustwording van de afstand
tussen wat wij denken te zijn en onze echte goddelijke mogelijkheden. Het lijden van de
zondaar, dat overigens misschien het begin van zijn goddelijke verlichting is, is het besef van
‘ballingschap’. Het echte zondebesef is zich even verwijderd van zichzelf als van God te
voelen. Barmhartigheid is het ongedaan maken van deze verwijdering. De afstand die de
mens niet kan afleggen tussen Hem en zichzelf, die kan God wel afleggen: haar afleggen
louter door genade, haar dichten louter door de scheppende energie van de Barmhartigheid,
waardoor de mens wordt meegevoerd in het dichten van deze zelfde afstand tussen hem en
zijn naaste.
De Heer daalt af in het water van de Jordaan zoals in het water van een bewustzijn
waarin de dood huist. En zie daar opent zich de hemel en komt een stem uit de hemel die
zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vindt” (Mt 3, 16-17) Tot die zondaar daar,
die man die zich daar ophoudt als een zondaar onder de zondaars, richt zich de stem, omdat
Hij het volledige werk van de Barmhartigheid volbrengt. Onder deze zondaars zijn ook wij,
die zondaars met wie Jezus zich heeft geïdentificeerd door zich te voegen bij alle zondaars
die Johannes aan het dopen was, en ook tot die zondaars richt zich de stem van de Vader, als
wij begrijpen hoe wij op onze beurt dit gemeenschappelijke werk van Barmhartigheid
kunnen voortzetten. In het besef van de verwijdering die bestaat tussen wat wij zijn en wat
wij zouden kunnen worden, doet zich al een verlichting voor. Daar zouden wij kunnen horen:
“Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik mijn vreugde”. En de verificatie van deze uitspraak
is niet alleen maar het feest dat de Heer weer uit het water van de Jordaan komt, maar dat
hij uit het water van de dood komt. De verificatie is zijn eigen verrijzenis uit de doden. Deze
verrijzenis kan onze verrijzenis worden. Dat is de genade van ons doopsel, tenminste als wij
dieper durven door te dringen in het bewustzijn dat de Barmhartigheid alleen maar de
wereld kan vernieuwen in de mate waarin de mens ermee instemt volledig en met heel zijn
wezen te delen in het goddelijk werk van de Barmhartigheid. Dan zal de dood geen vat meer
op ons hebben. Zo zou ons geloof moeten zijn: sterk en definitief, het geloof van ons doopsel
in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
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